Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2017/2018

Střední škola informatiky a finančních služeb,
Plzeň, Klatovská 200 G

2

1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ........................................................................................................................ 4
1.1
NÁZEV .................................................................................................................................................... 4
1.2
VEDENÍ ŠKOLY .......................................................................................................................................... 4
1.3
KONTAKTY ............................................................................................................................................... 4
1.4
ŠKOLSKÁ RADA ......................................................................................................................................... 4
1.5
DATUM POSLEDNÍHO ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL.................................................................................................. 4
1.6
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM .................... 4
1.7
SOUČÁSTI ŠKOLY ....................................................................................................................................... 5
1.8
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 .............................................................................. 5
2
POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ...................................................................................................... 5
3
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ................................................................................................................... 7
4
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ ............................................................................ 7
4.1
DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................................... 7
4.2
DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ..................................................................................................................... 7
4.3
VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK .......................................................................................... 8
5
ÚDAJE O PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ......................................................................................... 8
5.1
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ................................................. 8
5.2
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE CIZÍCH JAZYKŮ ............................................................................... 15
5.3
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ICT ............................................................................................. 25
5.4
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE EKONOMICKÝCH A POŠTOVNÍCH PŘEDMĚTŮ......................................... 29
5.5
ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA ICT .............................................................................................. 35
5.6
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA ŠVP .................................................................................................... 36
5.7
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA EVVO ................................................................................................. 42
5.8
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE ...................................................................................................... 44
6
ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ........................................................................................... 46
6.1
HODNOCENÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ ............................................................................................. 46
6.2
HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE .................................................................................. 47
6.3
HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ........................................................................ 52
6.4
HODNOCENÍ ČINNOSTI KARIÉROVÉ PORADKYNĚ ............................................................................................. 53
7
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ................................................................................... 54
7.1
SPORTOVNÍ AKTIVITY................................................................................................................................ 54
7.2
SOUTĚŽE, VE KTERÝCH JSME ZAZNAMENALI VÝZNAMNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ .................................................................. 56
7.3
AKCE PRO VEŘEJNOST .............................................................................................................................. 56
7.4
ČINNOST REDAKCE ŠKOLNÍHO ČASOPISU....................................................................................................... 57
7.5
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA AUTOEVALUACE ..................................................................... 57
8
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ............................................................................. 58
9
ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ............................................................................................................. 59
9.1
PROJEKTY PODPOŘENÉ EU ........................................................................................................................ 59
9.2
MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PROJEKTY ........................................................................................................... 62
9.3
PROJEKTY V RÁMCI PLZEŇSKÉHO KRAJE........................................................................................................ 63
10 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ .......................................................................................... 63
11 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ............................................... 63
12 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ .............................................. 63
13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ............................................................................................ 64
13.1
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ............................................................................................................. 64
13.2
HODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ŠKOLY.................................................................................................... 64
13.3
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE.......................................................................................................... 66
14 PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ..................................................... 67
15 ZE ŠKOLNÍ KRONIKY….. .......................................................................................................................... 68

3

-

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

1
1.1

Charakteristika školy
Název

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 200 G
Adresa:
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
Právní forma:
příspěvková organizace
Název a adresa zřizovatele: Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň
IČ :
00 57 44 06
DIČ:
CZ00574406
IZO ředitelství školy:
600 009 467
1.2

Vedení školy

Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování:
Zástupce ředitelky pro praktické vyučování:
Vedoucí ekonomického úseku:
Vedoucí správního úseku:
1.3

Kontakty

Číslo telefonu:
e-mailová adresa:
web:
1.4

377 477 510
info@ssinfis.cz
www.ssinfis.cz

Školská rada

Předseda:
Členové:

1.5

RNDr. Lenka Holubová
Ing. Přemysl Šmídl
Mgr. Martin Novotný
Bc. Štěpánka Zítková/Jana Rýdlová
Ladislav Jindra

Mgr. Leona Jiránková
Mgr. Hana Schimmerová, MBA
David Behenský
Ing. Přemysl Šmídl
Bc. Petra Brejchová
Bc. Lenka Lamiová

Datum posledního zařazení do sítě škol

26. 5. 2016
1.6

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

V hodnoceném období byla řešena jedna důvodná stížnost. Žádost o informaci ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nebyla
evidována.
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1.7

Součásti školy

NÁZEV SOUČÁSTI

IZO SOUČÁSTI

KAPACITA

Střední škola

000 574 406

510 žáků

Domov mládeže

110 019 491

60 lůžek

Školní jídelna

110 019 504

300 stravovaných

Školní jídelna – výdejna

150 071 507

225 stravovaných

1.8

Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2017/2018

Manipulant poštovního provozu a přepravy

37–51-H/01

Logistické a finanční služby

37–42-M/01

Informační technologie

18–20-M/01

2

Popis personálního zabezpečení
POČET PRACOVNÍKŮ CELKEM
FYZICKÝ/PŘEPOČTENÝ
60/54,13

Z TOHO POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
FYZICKÝ/PŘEPOČTENÝ
41/35,53

Výuka je vedena pedagogickými pracovníky, kteří jsou stálými zaměstnanci organizace.
Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb., zákon o
pedagogických pracovnících, v platném znění. Ve studiu za účelem získání odborné kvalifikace
pro výkon přímé pedagogické činnosti pokračoval jeden učitel odborných předmětů,
odbornou kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti na střední škole si rozšiřoval jeden
pedagog a na jednoho pedagogického pracovníka se vztahuje odst. 9 § 9 zákona č. 563/2004
Sb., zákon o pedagogických pracovnících, v platném znění. V rámci rozpočtových možností si
mnozí pedagogové průběžně prohlubovali svoji odbornou kvalifikaci v různých akreditovaných
seminářích a kurzech.
Průměrná délka pedagogické praxe za všechny pedagogické pracovníky je 21, 5 let.
Práci pedagogického úseku řídili zástupci ředitelky školy Ing. Přemysl Šmídl pro teoretické
vzdělávání a Mgr. Martin Novotný pro praktické vzdělávání. Ve škole působí dvě pedagožky,
které mají vystudované výchovné poradenství, přičemž aktivně jako výchovná poradkyně
pracovala pouze Mgr. M. Hesová. Mgr. Bc. P. Zima působil jako metodik ICT a Mgr. P. Lopatová
jako metodik EVVO. Oba k výkonu těchto činností splňují kvalifikační předpoklady. Činnost
školního metodika prevence zajišťovala Mgr. L. Martínková, která si průběžně doplňuje
kvalifikaci specializačním studiem. Koordinátorem ŠVP byl i nadále Ing. P. Šmídl. Nově byla
zřízena funkce školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele.
Ve funkci asistenta pedagoga dále pokračoval J. Chroustovský.
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Práci předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů řídila Mgr. O. Břízová, cizích
jazyků Mgr. R. Wolfová, ICT Mgr. P. Lopatová, ekonomických a poštovních předmětů Mgr. Bc.
H. Soukupová.
Poradenskou a intervenční činnost pro žáky, jejich rodiče a učitele v rámci školního
poradenského pracoviště vykonávala Mgr. E. Polanová.
Činnost domova mládeže garantovala vedoucí vychovatelka Mgr. J. Čejková.

P EDAGOGIČTÍ

PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM RO CE

2017/2018:

1. A

Mgr. Miroslava Hesová

Mgr. Jan Baťko

1. E

Mgr. Jitka Spěváčková

Mgr. P. Dlouhá - MD

1. F

Mgr. Luděk Lhoták

Mgr. Jana Čejková

1. M

Mgr. Bc. Hana Soukupová

Mgr. Jan Fiala

1. D

Mgr. Eva Kleknerová

Mgr. Jakub Hačka

2. A

Mgr. Petr Stejskal

RNDr. Lenka Holubová

2. E

Mgr. Iveta Králová

Jiří Chroustovský

2. F

Ing. Miloslav Prynych

Mgr. Ondřej Janda

2. M

Mgr. Marcela Mikulášová

Ing. Jana Jeřábková

2. D

Mgr. Jaroslav Karnold

Mgr. Leona Jiránková

3. A

Mgr. Radka Gottfriedová

Ing. A. Lochmannová - MD

3. E

Mgr. Ivana Kupková

Mgr. Pavla Lopatová

3. F

Mgr. Lucie Martínková

Mgr. Martin Novotný

3. M

Mgr. Magdaléna Frühaufová

Ing. Petr Pinkas

4. A

Mgr. Olga Břízová

Bc. Tomáš Průcha

4. E

Mgr. Renáta Wolfová

Mgr. Ivana Statevská

4. F

Mgr. Mgr. Eva Václavíková

Ing. Jolana Šmejkalová

1.VS

Monika Silovská

Ing. Přemysl Šmídl

2.VS

Jaroslava Jindrová, Miroslava Hamhalterová

Mgr. Stanislav Veverka

3.VS

Vladislava Moravcová/J. Kašparová

Ing. Mgr. M. Šleglová
Mgr. Bc. Petr Zima

Ekonomický úsek pracoval ve složení vedoucí ekonomického úseku Š. Zítková (do října 2017),
účetní J. Rýdlová (od října 2017 vedoucí ek. úseku) a mzdová účetní P. Knížová, vedoucí
hospodářského úseku domova mládeže E. Pechmanová, kuchařky D. Maříková, J. Mášová, V.
Matějková, D. Olexová a pracovnice bufetu a výdejny obědů V. Vlčková a J. Ždimerová. Paní V.
Tůmová vykonává funkci vnitřní auditorky.
Vedoucí správního úseku L. Jindra řídil práci V. Voskové, J. Ždimerové, E. Machové, K. Fléglové
a L. Koptíkové při úklidu školy a domova mládeže.
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Na bezproblémovém chodu školy se dále podíleli koordinátorka dalšího vzdělávání Ing. J.
Šmejkalová, správce ICT J. Hamršmíd, pracovnice studijního oddělení Z. Petrová, správce haly
V. Polívka a domovník DM F. Orna.
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Údaje o přijímacím řízení

Kód a název oboru
18-20-M/01 denní forma
Informační technologie
37-42-M/01 denní forma
Logistické a finanční
služby
37-51-H/01 denní forma
Manipulant poštovního
provozu a přepravy
Celkem

4
4.1

Počet přihlášených
žáků celkem
1. kolo/další kola
přijímacího řízení

Počet odvolání
proti nepřijetí

Počet žáků,
kteří skutečně
nastoupili

Počet
tříd

113/0

34

59

2

30/28

0

28

1

17/5

0

15

1

160/33

34

102

4

Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků
Denní forma vzdělávání

Prospěch žáků
(včetně závěrečných ročníků)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci celkem (k 31. 8. 2018)

18-20-M/01

37-42-M/01

37-51-H/01

7
218
14
239

5
100
5
110

1
43
3
47

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
3. stupeň

Denní forma vzdělávání

28/ 7,07 %

4.2

celkem
13
361
22
396

Neomluvené hodiny
na žáka

13/ 3,28 %

6,39

Dálková forma vzdělávání

Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků)
Žáci celkem (k 31. 8. 2018)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Počet žáků
37
2
15
20
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4.3

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkouška
JZO a PZO

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Nekonal

Kód a název oboru vzdělání
18-20-M/01
Informační technologie

3

48

0

0

37-42-M/01 denní forma
Logistické a finanční služby

0

28

1

0

Celkem:

3

76

1

0

Závěrečné zkoušky
Prospěl
Manipulant
poštovního
vyznamenáním
provozu a přepravy
Celkem
0

5

s

Prospěl

Neprospěl

17

1

Údaje o průběhu vzdělávání a výchovy

Výsledky vzdělávání a výchovy jsou pravidelně vyhodnocovány v rámci předmětových komisí,
na klasifikačních pedagogických radách, případně schůzkách školního poradenského
pracoviště.
Ve školním roce 2017/2018 žáci vykazovali nejhorší průměrný prospěch v předmětech
matematika, algoritmizace, programování, počítačové sítě a systémy, český jazyk, literatura a
umění, ekonomika. Naopak nejlepších výsledků v podobě nejlepšího průměrného prospěchu
dosáhli v tělesné výchově, fiktivní firmě a bance a odborném výcviku.
Cesty ke zlepšení výsledků vzdělávání je nutné hledat v intenzivním využívání potenciálu žáků,
kontrolou jejich pravidelné školní přípravy, hledáním vhodných metod inovace výuky a dalším
posílením individualizace výuky.
Formou konzultačních hodin je žákům umožněn individuální přístup, ale bohužel žáci této
nabídky příliš nevyužívali. Přes všechny snahy pedagogů setrvává poměrně nízká
zainteresovanost žáků na zlepšení svých studijních výsledků.
 Třídy s nejlepším prospěchem: 1.M, 2.M, 1.A
 Třídy s nejhorším prospěchem: 2.F, 2.E, 1.E
 Naši prospěchově nejlepší žáci: J. Lavička (2.A), J. Boháč (3.E), M. Klečka (1.E)
5.1

Zpráva o činnosti předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Členové komise:
Mgr. Olga Břízová, Mgr. Miroslava Hesová, RNDr. Lenka Holubová, Mgr. Eva Kleknerová, Mgr.
Jaroslav Karnold, Mgr. Iveta Králová, Mgr. Luděk Lhoták, Mgr. Martin Novotný, Mgr. Stanislav
Veverka
Nekmenoví členové: Mgr. Magdaléna Frühaufová, Mgr. Radka Gottfriedová, Mgr. Ondřej
Janda, Mgr. Lucie Martínková, Mgr. Marcela Mikulášová, Mgr. Bc. Hana Soukupová, Mgr. Jitka
Spěváčková, Mgr. Petr Stejskal, Mgr. Bc. Petr Zima
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P ODMÍNKY K VZDĚLÁVÁNÍ :
Vyučující během celého školního roku
aktivně vyhledávali příležitosti k dalšímu
vzdělávání. Některé aktivity byly
přínosné, jiné méně, některé byly určeny
spíše pro ZŠ. Mgr. Hesová absolvovala
seminář O vzdělávání k občanství, Mgr.
Břízová a Mgr. Stejskal se vzdělávali
v oblasti matematiky a matematické
gramotnosti, Mgr. Novotný se zúčastnil
Fyzikálního bádání hravě. Seminářů pro
výkon funkcí u MZ využili Mgr. Břízová,
Mgr. Hesová, Mgr. Karnold a Mgr.
Lhoták, kteří byli nominováni jako
komisaři a předsedové maturitních zkušebních komisí. Do budoucna bude nutné zaměřit
pozornost na moderní trendy ve výuce zejména na digitalizaci, i když první kroky již jsme
učinili.
Moderní vyučovací metody a pomůcky se staly trvalou součástí výuky. Multimediální učebny
jsou obsazené po celý den, někdy se ani nedostává na všechny zájemce. Naprostá většina
pedagogů preferuje využití projektoru, připravuje pro žáky pracovní listy často v elektronické
podobě. Opětovně jsme využívali a aktualizovali osvědčené materiály vytvořené v rámci
projektů v minulých letech. Šlo zejména o pracovní listy z projektu Nově, zajímavě, lépe
v předmětu LAU v 1. roč. a e-learningové kurzy z projektů Moderní technologie ve výuce –
úspěšná
cesta
žáků do praxe a
Podporou
technického
a
přírodovědného
vzdělávání
ke
zvýšení motivace
žáků ve výuce
matematiky,
chemie
a
biologie.
Vzhledem
k tomu, že do
budoucna
se
počítá
s povinnou
maturitní
zkouškou
z matematiky,
vydal ministr školství dvě opatření. Ve druhé polovině roku pak vyučující matematiky provedli
evaluaci ŠVP předmětu ve všech oborech a vytvořili nové tematické plány. Přehodnotili jsme
také učební osnovy všech předmětů vyučovaných ve čtvrtém ročníku a pro další školní roky
budou upraveny také tematické plány.
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O BSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁ VÁNÍ :
Uplatňování mezipředmětových vztahů
pomáhá žákům při hledání souvislostí a
také k upevňování učiva. Propojení
zejména společenskovědních předmětů
český jazyk, literatura a umění,
společenské vědy, dějepis a zeměpis je již
osvědčené. Mgr. Gottfriedová, Mgr.
Hesová, Mgr. Janda, Mgr. Králová, Mgr.
Spěváčková a Mgr. Veverka odkazují žáky
na znalosti z ostatních předmětů
pravidelně. Mgr. Novotný aplikuje
matematické poznatky ve výuce fyziky.
Mgr.
Stejskal
využívá
úlohy
s matematickou tematikou při výuce programování.
Snaha o zlepšování čtenářské a matematické gramotnosti dostala konkrétnější podobu v rámci
projektu Podpora odborného vzdělávání Plzeňského kraje. Členové projektového týmu Mgr.
Janda a Mgr. Kleknerová vedli Čtenářský klub a Klub matematiků. Rozšířili tak nabídku kroužků
pro naše žáky. Nepodařilo se však navázat užší spolupráci vyučujících všeobecně vzdělávacích
předmětů a předmětů odborných, jak jsme předpokládali.
Do výuky stále častěji zařazujeme prezentační aktivity žáků. Vyhledávají, třídí a hodnotí
informace, výstupy zpracovávají v elektronické podobě a kultivují svůj jazykový projev.
Přínosné je i hodnocení vlastní práce a práce spolužáků, žáci se učí sebekritice a také přijímat
kritiku druhých.
Výuku v lavicích se snažíme doplňovat
aktivitami, které směřují k naplňování
průřezových témat. Mnohé z nich
probíhají napříč předměty a komisemi za
spolupráce řady vyučujících a externích
subjektů.
Nabídka akcí byla pestrá, bylo z čeho
vybírat. Některé jsou využívány „jen“ ve
výuce, jiné usnadní žákům vstup do
praktického života.
 Začátkem září se naši žáci
pravidelně vydávají na Dny vědy a
techniky pořádané ZČU v centru
Plzně. Představují se zde nejen technické a přírodovědné obory, zastoupeny byly i
obory zdravotnické, ekonomické a umělecké.
 Zájemci o matematiku ze všech tříd navštívili společně s Mgr. Kleknerovou Katedru
matematiky FAV ZČU. Dověděli se spoustu zajímavých informací nejen o pojetí výuky
na VŠ.
 Předvánoční filmové představení bylo jako tradičně pro všechny překvapením. V tomto
roce byl vybrán film Bajkeři, což ocenili zejména žáci.
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Mgr. Novotný připravil v únoru
pro žáky 4. A exkurzi do firmy ČEZ.
Budoucím absolventům se tu
nabídla jedna z variant uplatnění
na trhu práce.
Žáci 1. ročníků se svými třídními
učiteli Mgr. Hesovou, Mgr.
Lhotákem a Mgr. Spěváčkovou
oslavili Den Země úklidem kolem
Borské přehrady a U svatého Jiří
na Doubravce.
Druháci a třeťáci se v dubnu
zúčastnili prezentace na téma
BREXIT, CZEXIT a budoucnost EU
na plzeňské radnici.
Pod názvem Od zakřiveného banánu k evropské armádě se skrývala přednáška
státního tajemníka pro evropské záležitosti pana Aleše Chmelaře. V prostorách
Metropolitní univerzity v Plzni mu naslouchali žáci prvních ročníků.
Interaktivní představení Nehodou to začíná v amfiteátru za OC Plaza bylo zaměřené na
mladé řidiče. Na konci května jej navštívili všichni žáci školy.
Poslední týden školního roku jsme se snažili žákům zpříjemnit exkurzemi a sportovními
aktivitami v Plzni a jejím okolí.

Školní časopis INFIŠ oslavil 27. 9. 2017 již své deváté
narozeniny. Omlazený redakční kolektiv vydal loni jen dvě
čísla. Vzhledem k tomu, že vedoucí týmu Mgr. Janda byl
pověřen úkoly ještě v dalších projektech, v tomto roce jsme
se nezúčastnili soutěže školních časopisů. Snad zase příště,
v roce jubilejním.
Střelské Hoštice byly již poněkolikáté místem, kde žáci 1.
ročníku zahajují své studium na naší škole seznamovacím
pobytem. Třeťáci končí předposlední ročník studia
sportovním kurzem v Úborsku. Spokojeni odjížděli z obou
akcí žáci i učitelé.
Na začátku ledna se již poněkolikáté vydalo přes třicet lyžařů
a snowboardistů ze všech ročníků školy pod vedením Mgr.
Hesové, Mgr. Karnolda a Mgr. Lhotáka do rakouského
Hinterstoderu.
Talentovaní žáci se pravidelně účastní soutěží. Některé z nich už mají své stálé místo
v harmonogramu školního roku, jiné se objevují nově.
 Nejvíce úspěchů každoročně sklízí sportovci. Tělocvikáři mají z čeho vybírat, na školu
stále přichází dost žáků, kteří již mají nějaké předchozí sportovní zkušenosti
v nejrůznějších odvětvích.
 Naše škola byla opět pořadatelem některých sportovních soutěží včetně klání
okresního nebo krajského formátu: Okresní kolo Středoškolského atletického poháru,
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Putovní pohár ředitelky školy ve stolním tenise, Krajský přebor v basketbalu 3x3,
Středoškolská futsalová liga, Okresní přebor a Krajský přebor Poháru J. Masopusta.
Aneta Koldovská (4. ročník) a David Zábranský (1. ročník) reprezentovali školu
v okresním kole Olympiády v českém jazyce.
Zájem žáků o účast v matematických soutěžích poněkud stagnoval. V krajském
semifinále jubilejního desátého ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR
soutěžili Michal Pechoč z 1. ročníku (krásné 33. místo), Matěj Motl (3. ročník) a Martin
Stöckelmayer (1. ročník) se neumístili na bodovaných pozicích.
V republikovém kole loňského ročníku Celostátní matematické soutěže středních škol
zařazené do programu Excelence středních škol jsme měli, bohužel, jen jediného
úspěšného řešitele, kterým byl David Zábranský z 1. ročníku. Dá se to pochopit, protože
ve stejný den se sešly dvě prestižní soutěže. A naši nejlepší matematici byli vysláni do
té prestižnější s názvem Náboj.
Do mezinárodní matematické
soutěže NÁBOJ 2018 jsme
tentokrát do Prahy vyslali dvě
pětičlenná družstva: senioři z 3. a
4. ročníku a junioři z 1. ročníku. Ti
byli úspěšnější. Umístili se na
vynikajícím 73. místě ze 100 týmů
v Praze, 101. místě ze 139 týmů
v republice a na 337. místě ze 490
týmů v mezinárodním srovnání.
Oba naše týmy si zaslouží
pochvalu, neboť reprezentovali
jedinou SOŠ z Plzeňského kraje a
nechali za sebou i gymnaziální týmy.
V loňském roce se tak jako v roce předcházejícím šest dvojic žáků 2. a 3. ročníku
zúčastnilo zábavné soutěže „Matematika je hra“ pořádané SPŠ dopravní v Plzni.
Ačkoliv měli naši reprezentanti velmi pěkné celkové výsledky, na přední příčky to
nestačilo.

P ODPORA ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI :
Metodik prevence a výchovná poradkyně připravili pro žáky několik besed a přednášek, které
svým obsahem spadají mnohdy i do více předmětů a naplňují průřezová témata.
 Žáci posledního ročníku navštěvují každoročně Úřad práce. Exkurzi hodnotí kladně,
neboť jim pomůže v orientaci na trhu práce a usnadní jim první kroky bezprostředně
po skončení studia.
 V září navštívili čtvrťáci Veletrh práce v OC Rokycanská. Firmy z místního regionu zde
nabízely práci a brigády.
 O dva měsíce později se žáci třetích ročníků vydali na veletrh studijních a pracovních
příležitostí v DEPO 2015 s názvem Posviť si na budoucnost.
 Čtvrté ročníky a jedna třída třetího ročníku měly možnost navštívit Veletrh práce
v prostorách Metropolitní univerzity v Plzni. Vzhledem k době konání akce (koncem
dubna) bude napříště vhodnější směřovat ji pro nižší ročníky.
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Přímo u nás ve škole proběhly
prezentace několika vysokých,
vyšších odborných a jazykových
škol. Představily se například
Fakulta aplikovaných věd a
fakulta ekonomická ZČU v Plzni,
Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzity
Pardubice,
VOŠ
elektrotechnická v Plzni, FIK ČVUT
v Praze. Velkým potěšením pro
nás bylo to, že některé prezentace
vedli naši absolventi, kteří zde
úspěšně studují, nebo již dokonce
pracují.

Žáci i rodiče měli možnost navštěvovat konzultační hodiny vyučujících. Stále platí, že zájem o
konzultaci v pravém slova smyslu je minimální, žáci i nadále přicházejí pouze dopsat chybějící
testy. Po zkušenostech z minulých let zařadila větší část vyučujících své konzultační hodiny na
ráno od 7:30. Zdá se však, že ani toto není optimální řešení a žáci i rodiče mají možnost
domluvit si termín individuálně.
Pod hlavičkou projektu Nastartuj si kariéru vedli vyučující matematiky a českého jazyka
kroužky doučování určené pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Učitelé pracovali s malými
skupinkami o třech až pěti žácích, což umožnilo velmi individuální přístup. Většina účastníků
tuto pomoc ocenila a jejich studijní výsledky se zlepšily. Ale i tady jsme naráželi na nezájem.
Žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří studují na naší škole, byl znovu nabídnut
Rozvojový středoškolský program Já na to mám zaměřený na rozšíření čtenářských dovedností
s porozuměním, procvičování gramatických jevů a posílení sociálních dovedností pod vedením
Mgr. Polanové. Jeho posláním je usnadnit žákům – cizincům přípravu na maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury. Možnost však opět nevyužili všichni.
Žáci posledních ročníků základních škol měli dostatek příležitostí poznat prostředí naší školy.
Nebyly to jen tradiční dny otevřených dveří tentokrát v novém pojetí. Nové způsoby
propagace školy byly v minulém roce úspěšné, proto jsme je zopakovali. Přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám z českého jazyka a z matematiky vedli Mgr. Janda a Mgr. Novotný již
potřetí.
Vyučující představili nabízené studijní
obory také na třídních aktivech
posledních ročníků základních škol v Plzni
a okolí. Zájem ze strany ZŠ je rok od roku
menší. O propagaci školy se zasloužila
zejména Mgr. Hesová, která vyhledává
vhodné příležitosti ke zviditelnění školy
na veřejnosti. Vyučující s týmy žáků
absolvovali několik prezentačních akcí
v Plzni i v jejím širším okolí, např. Veletrh
středních škol ve Stodu, veletrh středních
škol Kam na školu v Tachově.
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O všech uskutečněných aktivitách jsme
pořídili krátkou zprávu, která byla
zveřejněna ve školní kronice na
webových stránkách školy.
V ÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ :
V předmětech vyučovaných v naší komisi
ve třídách denního maturitního studia
obou oborů byl na konci školního roku
2017/18 počet neúspěšných žáků
nejvyšší ve 2. ročníku. Zde neprospěl 1
žák z českého jazyka, 4 žáci z předmětu
literatura a umění, 3 žáci z matematiky.
V ostatních ročnících šlo vždy o jednoho až dva neprospívající. Počet nehodnocených žáků byl
na konci roku nejvyšší ve 3. ročníku. Podobně jako v minulých letech to bylo ve všech ročnících
nejčastěji v předmětech matematika, tělesná výchova, společenské vědy. Příčinu neúspěšnosti
spatřujeme zejména v nepříliš pravidelné docházce na výuku a v nedostatečné motivaci
k dosahování lepších studijních výsledků. Tady máme ještě o čem přemýšlet.
Žáci tříletého učebního oboru většinou prospěli a počet nehodnocených na konci školního
roku byl zanedbatelný.
Studijní výsledky hodnocených žáků v obou ročnících dálkového studia byly poměrně slabé a
počet nehodnocených byl v loňském roce opět vysoký.
NAŠE NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY :










1. místo v Krajském přeboru a 14.
místo v Republikovém finále
v silovém čtyřboji – chlapci
3. místo v Divizním finále
Středoškolské futsalové ligy –
chlapci
2. místo v Krajském přeboru ve
stolním tenisu – dívky
2. místo v Krajském přeboru
v házené – chlapci
3. místo v Okresním přeboru
v přespolním běhu – chlapci
Vynikající umístění zejména
našich juniorů v mezinárodní matematické soutěži Náboj

K DE SE NÁM MOC NEDAŘI LO ?
 motivovat žáky k průběžnému studiu a snaze o lepší studijní výsledky nejen u
maturitních zkoušek
 motivovat žáky k aktivitě i v předmětech, ze kterých nematurují
 motivovat žáky k zodpovědnější volbě maturitní zkoušky mezi matematikou a cizím
jazykem
 zapojit větší počet žáků do školních i mimoškolních aktivit
Mgr. Olga Břízová
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5.2

Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků

Kmenoví členové komise:
Mgr. Radka Gottfriedová
Mgr. Leona Jiránková
Mgr. Ivana Kupková
Mgr. Ivana Statevská
Mgr. Jitka Spěváčková
Mgr. et Mgr. Eva Václavíková
Mgr. Renáta Wolfová

Nekmenoví členové komise:
Mgr. Ondřej Janda

P ODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁN Í
Jedním z důležitých cílů předmětové komise cizích jazyků je odborný růst pedagogů a jejich
další vzdělávání, které jsou přínosné pro zkvalitňování výuky a využívání nových moderních
metod výuky včetně nových technologií. Členové komise se proto průběžně vzdělávají v oboru
a účastní se různých odborných seminářů a školení. Jako hodnotitelé maturitních zkoušek letos
absolvovali aktualizační kurzy KOSS písemné práce MZ z AJ a NJ a seminář pro předsedy
maturitní komise. Všichni členové komise jsou certifikovanými hodnotiteli MZ a zadavateli pro
společnou část MZ. Členové předmětové komise se také průběžně doškolují v rámci odborné
přípravy pro zadavatele předmětů společné části maturitní zkoušky.
Název akce
KOSS seminář – MZ - písemná práce z AJ
KOSS seminář – MZ – písemná práce z NJ
KOSS seminář pro předsedy MK

Místo
NIDV Plzeň
NIDV Plzeň
NIDV Plzeň

Účastník
Kupková, Václavíková
Janda, Statevská
Gottfriedová

V rámci spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje pravidelně působí kolegyně
Spěváčková, Václavíková a Wolfová v komisi pro nostrifikační zkoušky z anglického jazyka,
které jsou povinné pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí v ČR studovat na vysokých školách.
Mgr. Janda působí jako vedoucí redakce školního časopisu Infiš. V tomto časopise se objevují
také cizojazyčné texty. V letošním školním roce zde byly publikovány rozhovory s našimi žáky
o jejich zkušenostech s projektem Erasmus+. O své zážitky a nově nabyté dojmy se se čtenáři
podělili také někteří naši žáci, kteří se zúčastnili odborných praxí v Německu.
Mgr. Wolfová každoročně společně s certifikovanou jazykovou školou Eufrat organizuje cvičné
testování angličtiny na cambridgeské mezinárodní jazykové zkoušky FCE a CAE. Pokud se
někteří žáci na základě svých výsledků rozhodnou zkoušku skládat, obdrží slevové poukazy a
mají také možnost zúčastnit se workshopu k ústní části těchto zkoušek. V letošním roce se stali
úspěšnými držiteli certifikátů FCE dva žáci naší školy a další dva žáci dosáhli mimořádného
úspěchu při skládání náročné zkoušky CAE, která potvrdila jejich znalosti anglického jazyka na
úrovni C1.
Jako ocenění kvalitní přípravy našich žáků na tyto prestižní cambridgeské zkoušky získala naše
škola pro rok 2018 titul certifikovaného pracoviště University Cambridge Exam Preparation
Centre 2018.
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Všichni členové PK CIJ participují na hodnocení maturitních prací žáků čtvrtých ročníků.
Někteří tyto práce vedou, jiní pracují jako oponenti či opravují a hodnotí závěrečná cizojazyčná
resumé.
Žákům se také snažíme pomoci s koupí cizojazyčných učebnic, a proto každoročně
objednáváme cizojazyčné učebnice centrálně za zvýhodněnou cenu. V rámci této objednávky
získáváme učitelské sady cizojazyčných učebnic či doplňkové výukové materiály zdarma. Pro
školní rok 2017/18 jsme připravili po dohodě s vydavatelstvím Oxford University Press slevové
kupóny pro nákup učebnic angličtiny, němčiny i ruštiny.
Naši pedagogové sledují a využívají dostupné jazykové a odborné materiály ve výuce. Nové
informace získáváme zejména studiem odborných časopisů a periodik, online materiálů,
článků, prezentací a diskusí na internetu. Dlouhodobě spolupracujeme s redakcí časopisů
Bridge a Gate (pro AJ). Tyto časopisy odebíráme s žáky a po celý školní rok je pravidelně
využíváme ve výuce. Nejpřínosnější jsou pro nás speciální maturitní vydání časopisu Bridge,
které jsou připravovány ve spolupráci se společností CERMAT, která organizuje státní MZ. Ve
výuce využíváme také další materiály, které získáváme od redakce těchto časopisů, jako jsou
různé publikace v Aj, DVD, CD, mapy, plakáty a další výukové materiály. S našimi žáky se také
pravidelně účastníme soutěží, pořádaných redakcí těchto časopisů.
Ve výuce co nejvíce využíváme pro žáky zajímavé a inovativní metody, i nadále se osvědčují
elektronické verze učebnic anglického jazyka New Horizons. Pracujeme samozřejmě i se zdroji
z internetu, pravidelně využíváme materiály OER, v anglickém jazyce jsme letos nejvíce
používali
webové
stránky
www.bridge-online.cz,
www.novamaturita.cz,
www.helpforenglish.cz a v německém jazyce stránky www.dw.de. Tyto zdroje lze používat jak
pro běžnou výuku, tak pro přípravu k MZ. Ve výuce také pracujeme s elektronickou databází
OER (Open Educational Resources), která nabízí nepřeberné množství informací a materiálů
ve všech cizích jazycích.
Dalšími důležitými zdroji informací k získávání nových odborných a rozšíření jazykových
znalostí je e-learning, který je dostupný na webových stránkách naší školy www.ssinfis.cz. Zde
žáci najdou jak vypracovaná maturitní témata ze všech cizích jazyků včetně slovní zásoby a
pracovních listů, tak další podklady a materiály ke studiu. Odborný cizí jazyk, vztahující se
k dalšímu profesnímu zdokonalování CIJ,
lze procvičovat na základě zdrojů
Business English, Business Russian a
Business German.
V rámci podpory aktivního využívání
programu MS IT Academy a Cisco
Networking Academy byla výuka
anglického jazyka v prvních ročnících po
celý školní rok doplněna pro žáky oboru
IT modulem Technická angličtina, který
je pro tyto žáky povinný. Všechny
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podklady včetně povinného testování najdou žáci na webových stránkách naší školy. Na konci
školního roku byla pro žáky prvních ročníků IT tak jako každý rok uspořádána soutěž
v technické angličtině.
Na základě práce v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu
Nově – Zajímavě - Lépe byly pro předměty Seminář z anglického a německého jazyka a v rámci
běžné výuky i nadále využívány sady pracovních listů, věnujících se odborným a profilovým
maturitním tématům. Tyto listy se nám osvědčily nejen jako výukové materiály, ale i cvičné
zdroje jak pro nematuritní, tak pro maturitní třídy.
O BSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁ VÁNÍ
Tak jako v minulém období, i v letošním školním roce navázala naše komise na spolupráci
s Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni, a to se sekcí US Point pro anglický jazyk a Ruský svět
pro ruský jazyk. Naši žáci se zúčastnili interaktivních seminářů, zaměřených nejen na maturitní,
ale i odborná cizojazyčná témata. Největší ohlas měly semináře v Aj o využití Apple techniky a
semináře s názvem Významné americké svátky a Osvobození Plzně americkou armádou.
V rámci výuky ruského jazyka navštívili naši žáci Den otevřených dveří ZČU, kdy měli možnost
si prohlédnout zdejší knihovnu sekce Ruský svět. Žáci a také pedagogové se zúčastnili ukázkové
hodiny ruského jazyka. Naši žáci měli také možnost prohlédnout si americkou knihovnu,
seznámili se s aktivitami Amerického centra, především si ale vyslechli zajímavé přednášky a
semináře o životě, zvycích a tradicích v USA. Během návštěv měli naši žáci možnost hovořit
s rodilými Američany, a mohli se tak moderní a zábavnou formou dovědět více o USA. Získali
také informace o možnostech studia na vysokých školách v USA, za které byli vděční zejména
maturanti. Návštěvníci centra také dostali nabídku účastnit se pravidelných setkání filmového
klubu a konverzačních kroužků Amerického centra.
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Aktivity sekce německého jazyka
Začátek školního roku 2017/18 byl ve znamení zahraničních praxí. Na začátku října odcestovalo
na svou praxi do Weidenu šest žáků a na konci října potom dva žáci čtvrtého ročníku na praxi
do Waldmünchenu. Na konci svého pobytu obdrželi Europassy, které mohou využít ve svém
dalším profesním a studijním životě.
V rámci celého školního roku se naši žáci zúčastnili za podpory koordinačního centra Tandem
pravidelných motivačních výjezdů a exkurzí do Německa. Hned na začátku školního roku
například proběhla exkurze, kterou nám nabídla Agentur für Arbeit z Weidenu. Podmínkou
účasti na těchto akcích bylo
mimo jiné absolvování
přípravných hodin, kde si
žáci rozšířili slovní zásobu
v oboru
informační
technologie,
a
hlavně
museli úspěšné absolvovat
závěrečné testy.
V průběhu školního roku
nás navštívili žáci a učitelé
z naší partnerské školy
Europa-Berufsschule
ve
Weidenu. Po prohlídce
školy se žáci weidenské
školy, kteří zde mimo jiné
studují i český jazyk, mohli zúčastnit ukázkové hodiny českého jazyka. Poté jsme je doprovodili
do centra Plzně, kde měli možnost seznámit se s plzeňskými památkami a zajímavými místy.
V lednu také proběhlo školní kolo olympiády v NJ, jehož vítěz postoupil do okresního kola.
V únoru loňského roku byla podána žádost o dotaci PK na mezinárodní spolupráci. V rámci
tohoto dotačního programu nám bylo v dubnu přiděleno 20 000,- Kč, které jsme v letošním
školním roce využili na návštěvu našich partnerských organizací v Německu.
V lednu začala příprava na další praxe, které pak proběhly v jarním a letním období. Kromě
všech zkušeností, které na praxi naši žáci získali, si s sebou tentokrát přivezli i námět na svůj
školní projekt, na kterém pracují i v průběhu dalšího studia.
V rámci motivační exkurze do Německa využil jeden žák svůj závěrečný projekt, který zde
prezentoval v němčině.
Konec letošního školního
roku byl opět ve znamení
zahraničních praxí, kdy
zavítali k nám do Plzně na
praxi žáci z Weidenu. Po
dvoudenní animaci pracovali
například
na
Krajském
úřadu,
v Regionálním
infocentru
nebo
v SVČ
Radovánek.
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Sekce německého jazyka
byla za svou aktivní účast na
Programu odborných praxí
oceněna
speciálním
certifikátem za podporu
mobilit
mladých
lidí
v Evropě. Díky zapojení se
naší školy do tohoto
programu získali naši žáci
nejen nové zkušenosti a
znalosti v oboru, ale navázali
i nové kontakty v Německu,
poznali pracovní prostředí v
zahraničí a zvýšili si možnosti
při svém uplatněním na
mezinárodním, především
německém trhu práce.

Olympiáda v ruském jazyce
V lednu 2018 se naší škole konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – SŠ I do tří let výuky a SŠ II nad tři roky výuky ruského jazyka. Ze sedmi vybraných
žáků se v kategorii SŠ I nejlépe umístil Viktor Ferus ze třídy 3. E a v kategorii SŠ III Oleg Petruny
ze třídy 1. E. Oba účastníci postoupili do krajského kola, na prvním místě v Plzeňském kraji se
umístil Viktor Ferus a v kategorii SŠ III na prvním místě Oleg Petruny. Oba zároveň postoupili
do celorepublikové soutěže, která proběhla v Praze.

Olympiáda v anglickém jazyce
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem devatenáct soutěžících
od 1. do 3. ročníku, proběhlo na naší škole v únoru. Soutěžilo se ve znalostech gramatiky,
poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Všichni soutěžící absolvovali poslech a čtení
s porozuměním vyšší úrovně maturity, protože s nižší úrovní by měli všichni téměř plný počet
bodů. Tři nejlepší postoupili do 2. kola. Tam je čekala konverzace s porotou na vylosovaná
témata. Jeden žák potom postoupil do okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce,
kde ze 14 středních soutěžících škol získal Jan Boháč ze třídy 3. E ve velké konkurenci krásné
3. místo.
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Krajská a celostátní soutěž Ars Poetica – Puškinův památník
V dubnu jsme se tradičně zúčastnili festivalu a soutěže Ars Poetica – Puškinův památník. Viktor
Ferus přednesl text své oblíbené písně v ruštině. Jeho příspěvek byl velmi úspěšný a Viktor tak
získal nejen druhé místo v krajské soutěži, ale také ocenění konzula Karlových Varů.

Konference studentských odborných prezentací v CIJ
Ústav jazykové přípravy ZČU pořádal na podzim 2017 již 10. ročník Konference studentských
odborných prezentací v cizích jazycích. Naši školu na této soutěži reprezentovali žáci, kteří si
připravili odborné prezentace v angličtině a ruštině. V náročné konkurenci středních škol se
žáci prvních ročníků Sergej Siryk a Oleg Petruny umístili na skvělém druhém místě. Za svoji
příkladnou práci byli odměněni sponzorskými dary a finanční odměnou. Především však získali
cenné zkušenosti pro svou práci v dalších ročnících konference.
Mezinárodní soutěž v německém jazyce Němčinář roku 2017
V polovině roku byly zveřejněny výsledky soutěže Němčinář roku 2017, jež se konala již
podruhé v rámci mezinárodní verze Best In Deutsch. V tomto školním roce se akce zúčastnilo
220 středních škol a 3003 studentů ze 7 evropských států. Naši školu reprezentovali nejlepší
němčináři a na konečném výsledku to bylo výrazně znát. Vynikající 141. místo obsadil Matthias
Hartenscheidt (1. F), skvělý výkon předvedli také 159. Minh Hoang Ta (4. E), 171. Daniela
Urbanová (2. F) a 242. Tan Viet Nguyen (4. E). V obrovské konkurenci skončila SŠINFIS na 2.
místě ze všech středních škol a v rámci českých středních škol na 1. místě! V pořadí všech
zúčastněných českých škol obsadila SŠINFIS výbornou 28. pozici. Z hlediska celkového pořadí
se naše škola umístila s 329,5 body na 50. místě.
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Celostátní soutěž v anglickém jazyce Angličtinář roku 2017 aneb Best in English
Tak jako každý rok, i letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže Angličtinář roku 2017,
která byla letos přejmenována na soutěž Best in English. Vybraní studenti museli splnit
náročný test úrovně C1 na gramatiku, porozumění textu a poslech. Konkurence byla obrovská,
této soutěže se se každoročně účastní stovky škol z celé Evropy a desetitisíce studentů. Jako
škola jsme v rámci České republiky obsadily 179. místo z 332. zúčastněných škol. V kategorii
studentů se nejlépe umístila Daniela Urbanová z 2. F, která mezi studenty z České republiky
obsadila 454. místo mezi více než osmi tisíci studenty.
Evropský den jazyků
Výuku jazyků na naší škole se snažíme žákům
zpestřit různými způsoby, a proto naše škola
připomněla žákům i Evropský den jazyků
zajímavým programem. Část žáků navštívila
Německou a Anglickou knihovnu. Budoucí
maturanti pracovali tento den ve své hodině
cizího jazyka na projektu, zaměřeném na svátky a
tradice v Evropě. Za cizí jazyky jsme vybrali
významné svátky a způsoby jejich oslav. Žáci
zpracovali plakáty se základními informacemi o
těchto svátcích a slavnostech – zjišťovali nejen
kdy, kde a proč se slaví, ale také jak. Tyto znalosti zároveň maturanti využili při přípravě
k maturitní zkoušce. Z anglických svátků jsme si letos připomněli populární svátek Halloween.
Žáci se seznámili i s dalšími tradicemi a historií daných oblastí, ale především obohatili svou
angličtinu, němčinu a ruštinu o nové výrazy.

Projekt Výzvy pro naše kultury - The Challenges of Our Cultures, který byl založen na
spolupráci škol v rámci inovace, výměny odborných praxí a porozumění lidí celé Evropy,
vstoupil do svého druhého roku trvání. Naše partnerské školy z Německa, Itálie, Polska a
Španělska s námi spolupracovaly na plnění dalších úkolů projektu. Účastníci i nadále poznávali
prostřednictvím spolupráce kulturu, zvyky a tradice partnerských zemí a pokračovali v dalším
plnění projektových úkolů. V rámci ukončení projektu především analyzovali společnou
dvouletou spolupráci. Účastníci projektu komunikovali i nadále prostřednictvím
videokonferencí, emailů, chat blogů na sociálních sítích, na stránkách eTwinning a s použitím
dalších moderních komunikačních prostředků. Ke společné spolupráci využívali prostředí Twin
Space na portálu eTwinning www.etwinning.net.
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Na SŠINFIS Plzeň pokračoval ve své práci Erasmus+ tým pedagogů a žáků. Výsledkem
dvouletého působení byl mimořádný úspěch a ocenění, které převzala koordinátorka projektu
na celostátní konferenci eTwinning v říjnu v Olomouci. Projekt získal celorepublikový certifikát
kvality eTwinning Czech Quality Label a zařadil se tak mezi nejlepší projekty Erasmus+ a
eTwinning v České republice. Protože certifikáty kvality získaly i naše partnerské týmy z Itálie
a Německa, náš projekt postoupil do užšího výběru s možností získat nejvyšší ocenění těchto

projektů v rámci celé Evropy. Evropská komise jej po náročném uvážení vybrala jako jeden
z nejlepších projektů Evropské unie. Partnerské školy včetně SŠINFIS tak získaly Evropský
certifikát kvality European Quality Label, což byl nevídaný úspěch, na který jsme všichni
náležitě pyšní. Oba certifikáty jsou důkazem toho, že práce našeho Erasmus+ týmu odpovídá
vysokým měřítkům a požadavkům Evropské komise.
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I když náš projekt Šance pro naše kultury skončil, všechny partnerské subjekty jsou i nadále
v kontaktu. Do budoucna připravujeme další spolupráci a všichni se na ni již teď těšíme.

Školní zájezdy, exkurze a výlety do zahraničí
Pořádání každoročních zájezdů, exkurzí a výletů jsou stále populárnější, a proto jsme na tuto
tradici navázali i v letošním školním roce. Žáci jsou vždy ubytováni v rodinách, kde mají
možnost poznat běžný život v zahraničí a aktivně si také procvičují cizí jazyk. Jejich motivace
k učení se cizím jazykům se vždy po návratu ze zahraničí zvyšuje. Účast na různých výletech a
exkurzích do zahraničí jim přináší nejen jazykové, ale i odborné zdokonalení jejich dovedností
a znalostí.
Tak jako každý rok, i letos pořádala SŠINFIS poznávací zájezd. Tentokrát jsme se vypravili do
Anglie a jižního Walesu. Účastníci zájezdu navštívili různá místa této oblasti Velké Británie,
ochutnali typická anglická a waleská jídla. Především si ale vyzkoušeli a procvičili svoje znalosti
angličtiny v praxi. Protože byli ubytováni v hostitelských rodinách, měli tak možnost poznat
běžný život v této části Evropy. Navštívili samozřejmě také známé památky, historická a další
zajímavá místa. Asi nejvíce je zaujaly římské lázně v městečku Bath. Prozkoumali také několik
tisíc let staré stavby v Salisbury a Avebury. V Londýně, kde strávili poslední den pobytu,
absolvovali procházku centrem města a svůj pobyt zakončili pobytem v londýnské čínské čtvrti
Soho. I když naši skupinu někdy potrápilo typicky anglické počasí, nikomu to moc nevadilo,
protože jak sami žáci konstatovali, déšť přece do Anglie patří.
Školní zájezdy motivují žáky nejen ke zdokonalení se a praktickému použití cizích jazyků, ale
učí je poznávat a porovnávat život v různých částech Evropy a vede je tak k pochopení soužití
lidí v současném multikulturním a moderním světě. Ze stran žáků a jejich rodičů je o tyto
zájezdy velký zájem.
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P ODPORA ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI :
Všichni členové předmětové komise CIJ se snaží i o účinnou propagaci školy, účastní se náborů
na základních školách, aktivně se zapojují do organizace dnů otevřených dveří, podílí se na
tvorbě propagačních materiálů školy a v rámci odborného zaměření PK přispívají svými články
na web školy a svoje příspěvky publikují také na webových stránkách www.novinky.cz. Některé
články byly zveřejněny v Plzeňském deníku. Všechny elektronické materiály byly nabídnuty do
školní kroniky.
Členové naší PK jsou v pravidelném kontaktu s žáky i jejich rodiči, kdy se jim v rámci konzultací
a třídních aktivů snaží pomoci najít způsoby řešení případných problémů se studiem cizích
jazyků.
Vybraným žákům s výbornými výsledky nabídla škola možnost cvičného testování na
mezinárodní cambridgeské jazykové zkoušky z anglického jazyka FCE (B2) a CAE (C1). Čtyři žáci
naší školy tyto náročné mezinárodní zkoušky úspěšně složili.
Naši pedagogové také v rámci individuálních konzultací poskytovali po celý školní rok žákům
možnost doučování a procvičování konverzace v cizích jazycích.
V ÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ :
Naším nejdůležitějším úkolem zůstává předat našim žákům kvalitní vědomosti a dovednosti,
které s úspěchem uplatní po ukončení studia na naší škole v praxi či v dalším studiu na vyšší
odborné či vysoké škole. Vzhledem k tomu, že výsledky našich žáků hodnotíme velmi často
jako dostatečné i nedostatečné, zůstává stále prostor pro zlepšování našich pedagogických
dovedností a schopností motivovat žáky k lepším výkonům, a především co nejlepším
výsledkům.
Co se týká jednotlivých částí MZ, největší problémy činí nadále žákům ústní části zkoušky, ve
které musí prokázat jak odborné znalosti, tak znalosti cizího jazyka. Tato část je komplexnější
co do náročnosti, a proto u ní dochází především u oboru LFS a dálkového studia v porovnání
s oborem IT k větším neúspěchům.
U písemných prací se objevovaly tak jako vloni problémy nejen u gramatiky, ale také u
schopnosti dodržet požadovaný rozsah obou esejí 120-150 a 60-70 slov a zároveň splnit
všechny body zadání.
U didaktických testů se objevily u některých maturantů potíže s porozuměním poslechu a u
části čtení činila problém časová dotace a rozsah textů, kdy někteří žáci nestíhají přečíst tyto
texty a zároveň splnit všechny zadané úkoly.
Na celkovém hodnocení se odrazila jak připravenost žáků, tak i jejich psychický stav, protože
maturitní zkouška je pro ně samozřejmě i psychickou zátěží. Dalším faktorem je samozřejmě
také schopnost pohotově reagovat zejména na interakce u ústní části MZ, která se sice dá
natrénovat, ale ne každý získá tuto schopnost pouze během výuky. V tomto případě je třeba
pracovat na sobě individuálně i mimo školu.
Do výsledků žáků se také promítla jejich docházka do školy, protože někteří žáci, kteří neuspěli
především u ústních zkoušek, kdy je důležité nacvičování konverzace přímo v hodinách, měli
vyšší absenci. Negativní výsledky žáků dálkového studia byly ovlivněny jejich pracovními úkoly
v kombinaci se studijními povinnostmi. Do tohoto ukazatele se také promítl fakt, že žáci málo
využívali individuální konzultace učitelů.
Závěrem…
Nejrůznějšími prostředky a aktivitami se i nadále snažíme co nejvíce naše žáky motivovat k co
nejlepším výsledkům ve znalostech cizích jazyků.
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K tomu nám pomáhá také využívání jazykové laboratoře, která přispívá ke zkvalitnění a
zpestření výuky. Umožňuje nám aplikaci moderních metod výuky, která je zaměřena
především na konverzaci s žáky, a to i s těmi, kteří mají problém hovořit před třídou či větším
počtem lidí. Tato třída je tematicky vyzdobena různými tištěnými materiály, plakáty, obrázky
a je také vybavena špičkovou moderní technikou, umožňující pracovat se žáky ve skupinách či
individuálně. Lze zde pořizovat zvukové nahrávky, se kterými můžeme dále pracovat formou
rozboru chyb a anonymním zveřejněním výsledků. Žáci mají k dispozici tzv. hlasovátka, pomocí
kterých se mohou aktivně zapojit do výuky. Učebna je samozřejmě vybavena interaktivní
tabulí s projektorem. Prostředí této učebny je pro naše žáky velmi inspirativní a motivující a
jak vyučujícím, tak žákům se v této třídě výborně pracuje.
Velkého úspěchu dosáhla naše PK ve využití elektronických pracovních listů u ústních
maturitních zkoušek, kdy jsme nejen ušetřili finanční prostředky za tisky, ale umožnili tak celé
maturitní komisi, aby mohla sledovat zadání a průběh zkoušky společně s maturanty a
zkoušejícími. Tato skutečnost také uskutečňuje myšlenky využití moderních technických
inovací nejen ve výuce, ale i v momentu prokazování nabytých znalostí a dovedností.
Nadále pokračuje výuka podle ŠVP, stále vyhodnocujeme jeho účinnost a provádíme nezbytné
inovace. V letošním školním roce jsme pracovali především na inovaci odborných profilových
témat u ústní maturitní zkoušky z anglického a německého jazyka. Věříme, že tato inovace
pomůže našim žákům lépe se uplatnit na trhu práce a poskytne jim také lepší připravenost ke
studiu na vysokých školách.
Ve výuce anglického jazyka využíváme elektronické verze učebnic New Horizons, které
odpovídají moderním trendům ve výuce cizích jazyků a které jsou doplněny nejrůznějšími
výukovými materiály včetně těch, které lze zadat jako doplňkové úkoly pro nadané žáky.
Žákům, kteří mají problémy s pochopením probíraného učiva, se členové komise individuálně
věnují v rámci konzultačních hodin.
Dalším pozitivním faktorem je, že se naší PK podařilo pokračovat ve spolupráci s partnerskými
školami ve Weidenu a Waldmünchenu. Tato spolupráce je vázána na výměnné praxe našich
žáků, což obohacuje jejich odborné zkušenosti a motivuje je k lepším výsledkům ve studiu
nejen německého, ale i ostatních cizích jazyků. Někteří z našich žáků si také v rámci získání
nových kontaktů našli praxi či zaměstnání v odborných firmách v Německu.
Neopomenutelnými motivačními prostředky jsou příklady dobré praxe, se kterými se naši žáci
setkávají v rámci kontaktu se zahraničními studenty a jejich učiteli, kdy si během různých
workshopů, seminářů, webinářů, chatů a účasti na mezinárodních projektech předávají a
vyměňují svoje zkušenosti, znalosti a postřehy.
Všichni členové naší PK po celý školní rok pracují tak, aby naši žáci dosáhli v cizích jazycích, a
nejen v nich, takové znalosti a dovednosti, aby uspěli jak v dalším studiu, tak na trhu práce a
ve svém budoucím životě. Celá PK CIJ podporuje myšlenku, že cizí jazyky jsou a do budoucna i
zůstanou součástí všeobecného, ale i odborného vzdělání našich žáků a jejich studium je
důležitým aspektem vývoje a vzdělání každého mladého člověka, žijícího v současném
moderním multikulturním a globalizovaném světě.
Mgr. Renáta Wolfová
5.3

Zpráva o činnosti předmětové komise ICT

Vyučující
Mgr. Jan Baťko
Mgr. Jan Fiala
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Mgr. Jakub Hačka
Mgr. Pavla Lopatová
Mgr. Lucie Martínková
Ing. Petr Pinkas
Bc. Tomáš Průcha
Ing. Miloslav Prynych
Mgr. Petr Stejskal
Mgr. Bc. Petr Zima
REALIZACE VÝUKY

Obsah i forma předmětů vyučovaných v rámci PK IKT je velice specifická, protože jejím cílem
je získání odborných znalostí a dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Výuka je téměř výhradně realizována v odborných učebnách, kde je nutné dodržovat zásady
BOZP a PO - s těmi jsou žáci seznamováni vždy na začátku školního roku, v každé učebně je
umístěn „Provozní řád učebny výpočetní techniky“ a pravidla chování v počítačových
učebnách jsou součástí Školního řádu. Materiální vybavenost počítačových učeben je díky
realizovaným projektům na velmi dobré úrovni.
Při výuce nejsou obvykle využívány klasické učebnice, ale téměř výhradně elektronické
materiály. Například v předmětech Počítačové sítě, Operační systémy a Hardware se žáci
setkávají s výukovými e-learningovými kurzy Cisco Academy. Ty umožňují nejen rozvoj
odborných znalostí, ale také prohlubují jazykové kompetence, protože jsou v anglickém
jazyce. Při úspěšném studiu získávají certifikáty o absolvování kurzů. Do předmětů
Algoritmizace, Programování a Operační systémy jsou již třetím rokem zapojeny robotické
stavebnice, které jsou důležitou součástí sledování aktuálních trendů vývoje informačních a
komunikačních technologií. Vzhledem k obsahu výuky je zde ve zvýšené míře využívána
skupinová, individualizovaná a projektová výuka.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost neustále inovovat vyučované předměty, a proto také ŠVP
a z něj vycházející tematické plány. Rovněž z letošního školního roku vyplynuly změny, které
je nutné pro příští školní rok do těchto dokumentů zapracovat. Bude se jednat zejména o
vytvoření nových předmětů Internet věcí a Praktická cvičení a dále aktualizování obsahu
ostatních předmětů. Důležitá je v tomto směru kooperace všech dotčených pedagogů.
To vše klade vysoké nároky na přípravu a vzdělávání vyučujících. Jejich odborný růst je založen
nejen na samostudiu, ale samozřejmě i na absolvování kurzů, seminářů a workshopů v rámci
DVPP. V letošním školním roce se členové komise zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit:
KDY KDO CO
18. 09. 2017 Bc. Tomáš Průcha
Cesnet – GDPR
18. 09. 2017 Mgr. Bc. Petr Zima Cesnet – GDPR
03. 10. 2017 Mgr. Bc. Petr Zima ASC/ITC meeting
05. 10. 2017
Mgr. Bc. Petr Zima PILSEDUDOC
– kybernetická bezpečnost škol a školních zařízení
v Plzeňském kraji
19. 10. 2017 Mgr. Petr Stejskal
Roadshow pro školy
30. 10. 2017 Mgr. Bc. Petr Zima Workshop NAG-IoT
1. a 8. 11. 2017 Mgr. Pavla Lopatová Inovativní
formy práce k osobnostnímu rozvoji s využitím ICT
13. 11. 2017 Mgr. Bc. Petr Zima Měsíc kybernetické bezpečnosti
28. 11. 2018 Mgr. Pavla Lopatová Problematika tisku na 3D tiskárnách
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06. 02. 2018 Mgr. Bc. Petr Zima Seminář o bezpečnosti
27. 02. 2018 Mgr. Pavla Lopatová KOSS pro předsedy maturitních komisí
14. 03. 2018 Mgr. Bc. Petr Zima Certifikace ICT
15. 03. 2018 Mgr. Jan Fiala 2018 EMEA SUSE Expert Days Prague
4. 4.-6. 4. 2018
Bc. Tomáš Průcha
Didiinfo 2018
25. 04. 2018 Mgr. Bc. Petr Zima Certifikace AlefNula
19. 06. 2018 Bc. Tomáš Průcha
Interdisciplinární vědecká konference
25. 6.-29. 6. 2018
Mgr. Bc. Petr Zima Hacking v praxi
ROČNÍKOVÉ A MATURITNÍ PRÁCE , SOUVISLÁ ODBORNÁ PRA XE A SOUTĚŽE

Ročníkové práce jsou směřovány k získání kompetencí důležitých při tvorbě autorských děl,
jako jsou SOČ a maturitní práce, které jsou předstupněm bakalářských a diplomových prací.
Žáci si touto formou rozvíjí jednak prezentační dovednosti, dále pokročilé zpracování
dokumentů a v neposlední řadě kreativní a kritické myšlení.
V letošním školním roce se žáci prvních ročníků učili prezentovat svou práci, ve druhém
vytvářet a editovat strukturovaný dokument a ve třetím ročníku pak letos poprvé připravovali
malou odbornou práci, aby měli představu, jak taková díla vznikají. Tento inovovaný model se
osvědčil a budeme v něm proto v příštím roce pokračovat.
Zkušenosti z přípravy ročníkových prací využívají žáci jednak v SOČ a dále při tvorbě
maturitních prací. Témata často žáci vybírají na základě praktických zkušeností, které získali
v rámci souvislé odborné praxe, kterou absolvují ve 3. a 4. ročníku. Úroveň takto vzniklých děl
se zvyšuje a mnohdy úspěšnost těchto prací pomáhá žákům k výhodnější cestě na vysoké
školy. V letošním roce byl v SOČ nejúspěšnější Petr Majdl (4F), který se přes školní, okresní a
krajské kolo probojoval až na celostátní přehlídku nejlepších prací. Koordinátorem SOČ je již
několik let Mgr. Lucie Martínková.
K profesionálnímu i osobnostnímu růstu žáků dále přispívá účast v soutěžích, kde mají žáci
možnost porovnat svoje dovednosti i schopnost argumentování a prezentování se žáky jiných
škol. Řada žáků dosahuje vynikajících výsledků, což umožnilo v letošním školním roce obhájit
1. místo mezi školami Plzeňského kraje v úspěšnosti v soutěžích. K velkým úspěchům v oblasti
informačních a komunikačních technologií patří postup Matěje Motla (3F) do celostátního kola
v programování a vítězství téhož žáka v programování webu v okresním kole soutěže. Tradiční
úspěchy slavíme při Technické olympiádě, kterou garantuje Mgr. Petr Stejskal. a na Letos se
za naši školu zapojilo deset týmů a výsledkem bylo jedno druhé a třetí místo a hned pět
čtvrtých míst. Networking Academy Games – zde je tradičně velice silná konkurence, ale tým
žáků 4. ročníků se umístil na velmi pěkném 4. místě (Aneta Koldovská, Vojtěch Váchal a Jiří
Pašek). Soutěž garantuje Mgr. Petr Zima. To je jen velmi malá část z celkového výčtu soutěží,
do kterých jsme se v letošním školním roce zapojili.
Zapojování žáků do individuálních soutěží by mělo probíhat koordinovaně, aby nedocházelo
k přetěžování některých jedinců, zatímco jiní budou opomíjeni. Důležité je, aby žáci byli do
soutěžení motivovaní.
Hromadné zapojování do vybraných soutěží umožňuje odhalit zájmy žáků a přístup k žákům
individualizovat.
AKTIVITY MIMO VYUČOVACÍ HODINY

Výuku v učebnách často doplňují nejrůznější i mimoškolní aktivity, které směřují k prohloubení
zájmu o obor, rozšíření povědomí o možnostech dalšího studia apod. V letošním školním roce
jsme se například zúčastnili:
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KDY KDO CO
08. 09. 2017 2.-4. ročník ITE
Dny vědy a techniky ZČU
12. 10. 2017 3E, 3F Exkurze Kybernetická bezpečnost (ZČU)
21. a 22. 11. 2017
vybraní žáci Podzimní škola mediálních studií (MUP)
27. 11. 2017 2E
Exkurze Manipulační stroje a zařízení (FST ZČU)
27. 11. 2017 1E
Exkurze NTIS (ZČU)
14. 02. 2018 vybraní žáci Workshop k soutěži robotiky (SŠ INFIS)
27. 02. 2018 1E, 1F Muzeum knihy a knihtisku (NAVA)
24. 04. 2018 3E, 3F Přednáška Kybernetická bezpečnost (Rolken s.r.o.)
25. 05. 2018 1M, 1E, 2F, 3E Výzkum mapování hraní počítačových her a videoher
01. 06. 2018 1.-3. ročník ITE
DronFest (DEPO 2015)
07. 06. 2018 vybraní žáci Exkurze do RT soft
Cennou zkušeností bylo v letošním školním roce zapojení do projektu Lajkni mě!, jehož
základem byla spolupráce střední školy se základními. Naši žáci (celkem 10 žáků napříč ročníky)
byli lektory vybraných žáků pěti základních škol (celkem zapojeno více než 50 žáků), kteří se
učili pracovat se stavebnicí Micro:Bit. Úspěšnost výuky pak byla prověřována při soutěži
Hackathon BBC micro:bit v regionálním a následně celostátním kole. Projekt probíhal v prvním
pololetí školního roku. Z řad pedagogů garantovali projekt Mgr. Jan Fiala a Mgr. Pavla
Lopatová.
Dalšími aktivitami mimo výuku kroužek Počítačové sítě a kyberbezpečnost (lektor Mgr. Bc. Petr
Zima) a Kroužek robotiky (lektoři Ing. Miloslav Prynych a Mgr. Petr Stejskal). Oba kroužky
probíhaly ve druhém pololetí v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v PK,
reg. č. CZ.O2.3.68/0.0/16_034.
D ALŠÍ ČINNOST

KOMISE

Spolupráce s ÚMO3 a KÚ PK
Na podzim i na jaře tradičně probíhaly ve spolupráci s ÚMO3 počítačové kurzy pro seniory,
které lektorovali někteří vyučující (Ing. Alena Lochmannová, Mgr. Petr Stejskal, Mgr. Jana
Čejková a Mgr. Pavla Lopatová) a rovněž nejzkušenější žáci z předchozích běhů (např. Dominik
Seko 4. F) a dokonce i bývalí žáci (např. Denisa Panská). Zapojování byli žáci i v rolích
lektorských asistentů – celkem více než 30 žáků ze všech ročníků. Celkem se zúčasnilo téměř
100 seniorů, kteří pracovali zejména v kurzech pro mírně pokročilé, ale i začátečníky a středně
pokročilé, oblíbené jsou i kurzy pro úpravu digitálních fotografií a stále více zájemců je o
multimédia. Kurzy mají mezi seniory velice kladnou odezvu a výborně funguje spolupráce žáků
a seniorů na kurzech.
Součástí práce komise byla i v letošním školním roce příprava a realizace nostrifikačních
zkoušek, která probíhá na základě spolupráce KÚ PK. Proběhly čtyři běhy, komisi tvořili Mgr.
Lucie Martínková, Mgr. Miloslav Prynych, Mgr. Bc. Petr Zima a Mgr. Pavla Lopatová.
Spolupráce se ZŠ a propagace školy
Pozitivní image školy se všichni členové komise snaží budovat krom jiného při dnech
otevřených dveří, náborech na základních školách nebo při komunikaci s rodiči.
Už tradičně připravujeme ukázkové dny pro žáky základní školy, kteří se při nich seznámí jak
s prostředím školy, tak s odbornými předměty, ale i případnými spolužáky (příprava
Mgr. Bc. Petr Zima, Jaroslav Hamršmíd, Mgr. Pavla Lopatová).
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Čtvrtým rokem jsme pro žáky základních škol také realizovali soutěž, při které byly naplněny
podobné cíle jako u ukázkových dnů, ale navíc si zde mohli i porovnat své znalosti, týmovou
spolupráci, dovednosti a logické myšlení (Mgr. Pavla Lopatová). Přípravu jednotlivých disciplín
měla letos na starosti třída 2. E.
V rámci spolupráce se základními školami připravujeme každoročně technické kroužky pro
žáky ZŠ. V letošním roce nás navštěvovali žáci ze čtyř plzeňských základních škol, a sice 2. ZŠ,
10. ZŠ, 11. ZŠ a 26. ZŠ. Tito žáci se zúčastnili technického kroužku v 5 skupinách. Každá skupina
nás navštívila celkem osmkrát, z toho třikrát v rámci bloku programování, třikrát v rámci bloku
počítačových sítí a dvakrát v rámci bloku fyzikálních experimentů. Kroužky probíhaly od října
do března a na realizaci se podíleli za PK IKT Mgr. Petr Stejskal, Mgr. Jan Fiala a Mgr. Bc. Petr
Zima.
Mgr. Pavla Lopatová
5.4

Zpráva o činnosti předmětové komise ekonomických a poštovních předmětů

Kmenoví členové komise:
Mgr. Magdaléna Frühaufová
Ing. Mgr. Kateřina Horáková
Ing. Jana Jeřábková
Mgr. Marcela Mikulášová
Mgr. Bc. Hana Soukupová
Ing. Mgr. Miroslava Šleglová
Ing. Jolana Šmejkalová
Ing. Přemysl Šmídl
P ODMÍNKY K VZDĚLÁVÁNÍ :
Jedním z důležitých cílů komise je odborný růst pedagogů, který je nezbytný pro zkvalitňování
výuky. Členové komise se proto v daném oboru průběžně vzdělávají. Zúčastnili se několika
vzdělávacích programů:
Název akce
Místo
Datum Organizátor
Učitel
Výuka ve fiktivní firmě
Praha
říjen 17
CEFIF
Šmejkalová
Staňte se digitálním podnikem
Praha
říjen 17
CCV IS
Šmídl
Banky a jejich produkty v oblastech
Šleglová
Plzeň listopad 17
KCVJ
financování a zhodnocování prostředků
Lochmannová
Výchova k podnikání a podnikavosti
Plzeň
únor 18
KCVJ
Soukupová
Společné vzdělávání a klima školy
Plzeň červen 18
KCVJ
Lochmannová
Kvalitních akreditovaných školení či seminářů je stále velký nedostatek. Nové znalosti a
dovednosti musíme proto získávat převážně samostudiem, nejčastěji odborných časopisů a
periodik, která jsou k dispozici ve škole (Logistika, Účetní a daně, Účetní souvztažnosti, Věstník
ČP, Poštovní noviny, denní tisk, atd.), či z článků a diskusí na internetu ap. Velký význam má
samozřejmě i předávání zkušeností a nových informací mezi kolegy.
Miroslava Šleglová byla členkou pracovní skupiny a podílela se na aktualizaci RVP. Účastnila se
jednání NÚV Praha:
 17. 10. 2017 - Aktualizace RVP 37-51-4/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
 12. 1. 2018 – Aktualizace RVP Logistické a finanční služby, identifikace profesních
kvalifikací, které se promítnou do RVP
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12. 1. 2018 – Nová závěrečná zkouška – udržitelnost“ – celková revize jednotného
zadání závěrečné zkoužky (banka úkolů, témata praktické a ústní zkoušky) na základě
připomínek ze škol.

Zajímavé výukové materiály, které vznikly v minulých letech díky různým projektům, byly i
nadále využívány při výuce odborných předmětů. Mnohé z nich bylo třeba doplnit a
přepracovat, a to kvůli změnám, které neustále probíhají. Samozřejmě vyučující vytvářejí i
zcela nové materiály – e - learningové kurzy, testy a podobně.
Učitelé se s žáky účastní soutěží, čímž významně přispívají k dalšímu rozvoji žáků a samozřejmě
i k propagaci školy.
V krajském kole mistrovství republiky v grafických disciplínách náš zástupce Dominik Kovář
obsadil těsně 2. místo v psaní na klávesnici - desetiminutovém opisu textu. Jen díky velmi
těsným výsledkům v ostatních krajích se nezúčastnil celostátního kola v Hradci Králové.
Celostátní soutěže poštovních dovedností v Opavě se zúčastnili žáci 3. A oboru Logistické a
finanční služby – Monika Černá, Veronika Hrdličková a Petr Pazderka. Vzorně reprezentovali
naší školu a v silné konkurenci se umístili na čtvrtém místě.
V průběhu školního roku pořádáme pro žáky nejrůznější exkurze.
Název akce
Místo
Datum
Učitel
Pošta Plzeň 1
Plzeň
říjen 17 Šleglová
Fakulta strojní ZČU
Plzeň
říjen 17 Lochmannová
Jak se točí peníze
Plzeň
05.12.17 Soukupová
SPU Křimice
Plzeň
březen 18 Šleglová, Mikulášová
Česká národní banka
Praha
duben 18 Šleglová, Mikulášová
Spalovna odpadů
Chotíkov 27.04.18 Šmejkalová

Účastníci
1. A, 1. M
3. A, 2. A
1. M
1. A, 2. A
1. ročníky
FIFA

V říjnu se žáci 1. ročníků zúčastnili
exkurze na pracoviště pošty Plzeň
1, kde se seznámili s běžným
poštovním provozem.
Žáci třídy 3. A v rámci svého
studijního zaměření Podniková
logistika absolvovali prakticky
zaměřenou exkurzi na Fakultě
strojní Západočeské univerzity.
Zde navštívili laboratoře a měli
možnost nahlédnout do procesu
moderní výroby strojů a zařízení
Také se podívali do dílny týmu,
který se při Západočeské
univerzitě věnuje konstrukci
formulí. Zjistili tak, jak velkého týmu je zapotřebí, aby projekt mohl slavit úspěch, přičemž si
potvrdili, že logistika, ekonomie a účetnictví jsou předměty, které v praxi jdou ruku v ruce a že
jejich praktické uplatnění je možná větší, než někteří tušili. Obdobnou exkurzi absolvovali o
týden později také žáci 2. A.
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Banky, spoření i utrácení, investování, oběh, historie a vývoj peněz
byla témata, kterými se zabývala interaktivní výstava „Jak se točí
peníze“, která byla k vidění v autobusové hale v DEPO2015 Cílem
hravé expozice bylo zvýšení finanční gramotnosti.
S ekologickou likvidací odpadů se seznámili „zaměstnanci“ fiktivní
firmy Cleaners s.r.o. při exkurzi do spalovny komunálního odpadu
v Chotíkově, kde se seznámili s celým provozem i ekonomickými
výhodami spalování odpadu.
Stálou expozici
České národní
banky v Praze
„Lidé a peníze“
navštívili letos
všichni
žáci
1. ročníků.
Nabízí pohled
na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům, audiovizuální programy, prezentace
s interaktivním obsahem i odborný výklad.
V rámci projektu Podpora vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena,
jsme pro partnerskou základní školu uspořádali exkurzi na sběrném přepravním uzlu v Plzni
Křimicích. Nejdříve si v budově naší školy žáci prohlédli odborné poštovní a logistické učebny,
vyzkoušeli si některé pracovní činnosti, které je zaujaly, a poté následovala exkurze do
sběrného přepravním uzlu. Žáci poznali zajímavého zaměstavatele a rozšířili si obzor o nové,
pro ně zatím neznámé pracovní činnosti, na které by se mohli v budoucnu připravovat.
Jako každoročně jsme možnost studia na naší škole
představovali 19. 10. na Akademii řemesel
v Rokycanech. Celá akce v letošním školním roce
probíhala v prostorách restaurace Na střelnici, kam
dorazilo dvacet středních odborných škol a šest firem
a organizací. Pořadatelem Akademie byl ÚP Rokycany
za významné podpory KÚ Plzeňského kraje, Unie
zaměstnavatelských svazů, Svazu průmyslu a dopravy
ČR. Možnost studia a jednotlivé studijní maturitní
obory a učební obor představili Václav Burděj, Tereza
Stehlíková, Sabina Franková a Ladislav Macek. Potěšil
nás opravdu velký zájem žáků osmých a devátých tříd
právě o náš stánek. Po celou dobu jsme specifikovali
zájemcům jednotlivé oblasti vzdělávání na naší škole a
zodpovídali jejich dotazy. Všichni zájemci si od nás
odnášeli i informační letáčky a pozvánku na dny
otevřených dveří.
V hodinách se snažíme co nejvíce využívat prostředky ICT, používáme účetní program
EKONOM, specializovaný poštovní program APOST, výukový software psaní na klávesnici
všemi deseti ATF, informační systém přizpůsobený prostředí logistické firmy HELIOS ORANGE.
Ve výuce informatiky v ekonomice pracujeme s pokročilejšími funkcemi MS-Excel (finanční,
investiční, apod.). Samozřejmě zařazujeme i moderní metody vyučování: interaktivní výuka,
týmová práce, zpětná vazba, grafická znázornění apod.
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O BSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁ VÁNÍ :
Nadále pokračuje výuka podle ŠVP Logistické a finanční služby pro denní a dálkovou formu
vzdělávání, Informační technologie pro denní formu a Manipulant logistického provozu pro
denní formu vzdělávání. Stále vyhodnocujeme jejich účinnost a provádíme nezbytné inovace.
Zájem žáků a vůbec vývoj oborů Logistické a finanční služby a Informační technologie si
vyžádaly větší zásah do ŠVP, a to formou inovace oblastí rozšířené výuky odborných předmětů.
V rámci předmětové komise ekonomických a poštovních předmětů jsme u oboru vzdělání
Logistické a finanční služby inovovali původní oblast Poštovnictví na Bankovnictví a
poštovnictví a u oboru vzdělání Informační technologie jsme oblast Informatika v ekonomice
rozdělili na zaměření Datová analytika a Management v IT. Věříme, že tato změna přispěje
k atraktivnosti obou oborů vzdělání.
V odborném výcviku, který žáci oboru Manipulant logistického provozu absolvují na poštách,
pracovali žáci opět na čtyřech různých pracovních pozicích. Žáci tak mají možnost každé
čtvrtletí vykonávat specifickou činnost na jiném pracovišti, a seznámí se tak s celkovou
pracovní náplní zaměstnanců České pošty na různých pozicích.
Cenné zkušenosti získávali žáci 3. a 4. ročníků při souvislých odborných praxích. Jejich zajištění
je každoročně náročný úkol. Celkem 60 žáků oboru LFS, 23 se zaměřením Informatika
v ekonomice, 14 se zaměřením Management v IT a 11 se zaměřením Datová analytika
pracovali v sedmdesáti třech firmách.
Dodejna ČP
SSŠ
Axes
B&BC Zbůch
Depo Plzeň 72
EnviroTech
HSIcom
LANshop
OBI
ČS
Plzeňský Prazdroj
Policie
Rinnovare
T.G.
Základní škola 10

10
6
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

AG-PRODUKT
Ahold
Apollo
Bauer a synové
BOK*net
Bránská
Danč consulting
Datart
DHL
Dovín
Duo Krixa
Duvenbeck
Elementária
Ensinger
Eurosoft

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Express SC
Hasiči
IMONT
Integrated ME
ISKAR
Jarkuliš
KCVJŠ
Kermi
Klaus Timber
Korn Ferry
Kovobel
Lantin Prona
Lasselsberger
MAKO
Martina Trefná

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

McDonald
MMP
MÚ Bor
Murr
Novem
O2 - prodej

1
1
1
1
1
1
Orange Green Solutions
1
OVB Allfinanz
1
Palmnet
1
Papírnictví Prešovská 1
Pekárna a pečivo Plasy 1
Penzion u Hejtmana 1
Plzeňská teplárenská 1
PROGEO
1
Sportovní hala Písek 1

SŠINFIS
Stölzle-Union

1
1
Stora Enso Wood Products 1
Škoda Transportation 1
Tesco Stores
1
Textil u Petra
1
Toridus
1
U Krtečka
1
Účetnictví Šumava 1
Vebor
1
ZDRADOP
1
Zios Profi
1
ZŠ Nýřany
1

Nadále bychom rádi umožnili těm žákům, kteří jsou na místě výkonu své odborné praxe
spokojeni, aby mohli toto pracoviště navštívit opakovaně v dalším ročníku studia, a případně
tak získali možnost prohloubit vazby s pracovníky a zajistit si na daném místě i pracovní pozici
po absolvování střední školy. K našim povinnostem patří i provádění kontrol na jednotlivých
pracovištích, abychom zjistili, jestli naši žáci nekazí dobrou pověst školy, a s velkou radostí
jsme vyslechli pochvalná slova a ocenění jejich přínosu.
Členové komise vyučují i předměty Fiktivní firma (Cleaners s. r. o.) a Fiktivní banka (Plzeňská
první fiktivní banka, a. s.), v rámci nichž se žáci zúčastňují veletrhů a prezentují nabídku svých
fiktivních služeb.
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Veletrh fiktivních firem Most
Most
Veletrh fiktivních firem v Příbrami
Příbram
Veletrh fiktivních firem Plzeň
Plzeň
Veletrh fiktivních firem Plzeň
Plzeň
Regionální veletrh fiktivních firem
Praha
Veletrh fiktivních firem Sokolov
Sokolov
Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha
Veletrh fiktivních firem Písek
Písek

OA
OA
SPŠD
SPŠD
OA
SŠŽ
NUOV
OA

15.11.2017
16.11.2017
13.12.2017
14.12.2017
24.01.2018
28.02.2018
22.03.2018
07.06.2018

Šmejkalová
Jeřábková
Jeřábková,
Šmejkalová
Šmejkalová
Jeřábková
Jeřábková
Šmejkalová

Obsahem výuky je použití teoretických znalostí získaných v ekonomických předmětech
v bankovní a podnikové praxi.
Již dvacet čtyři let působí Plzeňská první fiktivní banka, a. s.
V průběhu roku se banka zúčastnila sedmi veletrhů fiktivních
firem, na kterých zajišťovala jak hotovostní, tak
bezhotovostní obchodování pro ostatní fiktivní firmy. V únoru
se konal jubilejní 10. regionální veletrh fiktivních firem
v Sokolově. I tentokrát se obě naše firmy zapojily do
soutěžního klání a aktivního obchodování. Velkým úspěchem
bylo při vyhodnocení dílčích soutěží ocenění pro PPFB, a. s.
Náš slogan „Přesnost, Pracovitost, Funkčnost, Budoucnost –
pevné kořeny pro vaše finance“ získal první místo. V závěru
veletrhu byla cenou ohodnocena i dlouhodobě kvalitní
činnost naší PPFB, a. s.
Za aktivní práci a zvládnutí
problematiky finančních a
administrativních činností
při zajištění chodu Plzeňské první fiktivní banky, a. s. byly
v letošním školním roce ze strany NÚV Centra fiktivních firem
certifikátem oceněny dvě žákyně. Osvědčení obdržely
Markéta Lukšíková a Kateřina Lodrová.
Ve své činnosti pokračovala i fiktivní firma Cleaners s. r. o.
Přes velkou konkurenci na veletrzích dosáhla několika
úspěchů. V tomto školním roce to byly zvláštní ceny od CEFIF
za nové nápady a služby na veletrzích v Mostě a následně i
v Příbrami. Na některých veletrzích oceňovaná místa unikla
jen o kousek – v Mostě dvakrát na pátém místě (za
obchodování a elektronickou prezentaci), v Sokolově čtvrté
místo za prezentaci. Na regionálním veletrhu v Praze pak páté místo v hlavní soutěži.
Největšího úspěchu firma dosáhla na posledním veletrhu
v Písku, kde získala druhé místo za nejlepší stánek a
úroveň obchodování a především první místo za katalog
v anglickém jazyce. Vrcholem úspěšnosti fiktivní firmy
byl - poprvé v historii - zisk osvědčení od Centra fiktivních
firem při Národním ústavu odborného vzdělávání v
Praze. Tento doklad, který vydává CEFIF jen po splnění
velmi náročných podmínek, obdržel maximální počet
zaměstnanců, kteří mohou pracovníci jedné firmy získat.
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Vzácné Osvědčení o práci ve fiktivní firmě Cleaners s.r.o. získaly: Michala Říhová, Petra
Kuncová a Daniela Radová. Dle slov ředitele CEFIF pana Ing. Hůly především za to, že: „… bylo
vidět, že je to baví a snaží se firmu někam posunout“.
P ODPORA ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI :
Členové předmětové komise se snaží i o účinnou propagaci školy, účastnili se náborů
v základních školách, aktivně se zapojili do organizace dnů otevřených dveří, přispívali
do propagačních materiálů školy v rámci odborného zaměření PK (web školy, web PK, tištěné
materiály – fiktivní firma, fiktivní banka, zaměření).
Žákům, kteří mají problémy s pochopením probíraného učiva, se členové komise individuálně
věnují při konzultačních hodinách.
Nadané žáky zapojujeme do řady soutěží, kde se mohou realizovat a kde se řada z nich umístila
na pěkných místech.
Studium se žákům snažíme zpestřit návštěvami a exkurzemi do firem a organizací, kde získají
lepší představu o praktických činnostech firem studovaného oboru a samozřejmě zajišťováním
souvislé odborné praxe v tuzemských firmách a u několika žáků i v zahraničních firmách, kde
získají představu o chodu celé firmy a získají návyky běžného pracujícího člověka.
Na základě dohody naší školy a ČP probíhaly celoročně adaptační kurzy pro pracovníky ČP,
které vedly i naše kolegyně Miroslava Šleglová a Marcela Mikulášová.
V ÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Naším nejdůležitějším úkolem samozřejmě zůstává předat žákům kvalitní vědomosti
a dovednosti, které s úspěchem uplatní po ukončení studia na naší škole. Vzhledem k tomu,
že výsledky některých z nich hodnotíme velmi často jako dostatečné i nedostatečné, zůstává
stále velký prostor pro zlepšování našich pedagogických dovedností a schopností motivovat
žáky k lepším výkonům. Zásadní problém ale vidíme ve velké nepozornosti žáků při hodinách,
proto se musíme i nadále zamýšlet nad používanými metodami a snažit se, aby je výuka co
nejvíce zaujala.
V letošním zkušebním období vykonávali žáci denní formy vzdělávání v profilové části
maturitní zkoušky oboru Logistické a finanční služby praktickou zkoušku z odborných
předmětů, která se skládala ze dvou dílčích částí: ekonomika a účetnictví a předmětů zaměření
Podniková logistika nebo Poštovnictví, přičemž každou část zkoušky bylo nutné splnit alespoň
na 30 %.
V oboru Informační technologie konali v rámci naší komise praktickou zkoušku z odborných
předmětů pouze žáci zaměření Informatika v ekonomice. Ta se skládá též ze dvou částí,
přičemž jednu část zajišťuje předmětová komise ICT a jednu část komise EPP, a to pro předmět
Informatika v ekonomice.
Dále žáci vykonávali v rámci profilové části maturity ústní zkoušku z předmětů zaměření.
Zkoušky obsahovaly 25 otázek, z nichž každá byla složena ze dvou částí.
Začátkem června se konaly závěrečné zkoušky žáků učebního oboru. Státní podoba této
zkoušky se skládá ze tří částí - písemné, praktické a ústní.
Žáci byli v první fázi testováni z teoretických znalostí svého oboru. Všichni tak absolvovali test
v elektronické podobě, kde si udělali představu, do jaké hloubky se jim podařilo osvojit si
teoretické znalosti z poštovního provozu a zeměpisu.
Poté následovalo prověřování praktických dovedností žáků v oblasti poštovní přepravy,
doručování zásilek či poukázek. Součástí této části zkoušky byla i činnost na APOSTu, kde žáci
zpracovávali podané zásilky, objednávali ceniny a mnoho dalšího.

34

Závěr pak představovalo ústní zkoušení každého žáka, které zahrnovalo nejen otázky týkající
se poštovnictví, ale dostalo se také na otázky ze světa práce, kdy žáci hledali odpověď
například na možnosti uplatnění na trhu práce či další možnosti studia nebo financování
vlastního podnikání.
S AMOZŘEJMĚ NENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ , JAKÉ ZNÁMKY NAŠI ŽÁCI ZÍSKALI , ALE JAK USPĚJÍ V DALŠÍM
STUDIU NA VYSOKÝCH Š KOLÁCH A V ZAMĚSTNÁNÍ .
K DE SE NÁM MOC NEDAŘI LO ?
 přes úsilí všech členů komise nedosahují naši žáci takových výsledků, jaké bychom si
představovali a přáli
 zlepšit docházku některých žáků
 vymýtit nepřetržité používání mobilních telefonů při vyučování
 žáci nevyužívají průběžně konzultační hodiny k doplnění klasifikace a k individuálnímu
vysvětlení učební látky. Konzultační hodiny hromadně využívají pouze k doplnění
klasifikace před uzavřením klasifikace
 motivace žáků oboru IT i v jiných předmětech, které pro ně nejsou klíčové z hlediska
studovaného oboru, kromě počítačů je prakticky nic nezajímá
Mgr. Bc. Hana Soukupová
5.5

Zpráva o činnosti školního metodika ICT

I NFRASRUKTURA
Na podzim 2017 byla dokončena realizace nového školního telefonního systému postaveného
na technologii VoIP. Během roku byl také dokončen přechod na plně virtualizované serverové
prostředí.
V létě 2018 byla dokončena realizace prvního projektu ITI zaměřeného na rekonstrukci
odborných učeben IT spolu s modernizací síťové a serverové infrastruktury. V rámci něj
proběhlo mj. připojení školy do Internetu protokolem IPv6.
Během školního roku 2017/18 byla zpracována, podána a schválena druhá projektová žádost
ITI zaměřená tentokrát na rekonstrukci podpůrné technologické infrastruktury (napájení,
chlazení, hašení, SAN, zálohování, testování). Předpokládaný termín dokončení realizace je
podzim 2018.
A BSOLVOVANÉ

SEMINÁŘE

Datum
Seminář
Místo
3.10.2017 Seminář ASC/ITC (Cisco Networking Academy Program) Cisco
Office,
Praha
5.10.2017 Seminář k chystanému projektu výzvy č. 10 Středisko služeb
(kybernetická bezpečnost)
školám, Plzeň
6.2.2018 Seminář o bezpečnosti sítí a služeb, CESNET
ČVUT, Praha
Č LENSTVÍ

V

IT

VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH

CISCO NETWORKING ACADEMY (CNAP)
Smlouvu o podpoře ASC (Academy Support Center) má škola uzavřenu se spolkem i-com-unity
o.s. na úrovni služeb Standard. Kurzy CNAP byly v tomto školním roce ve výuce zakotveny
takto:
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IT Essentials (ITE): všichni žáci 1. ročníku oboru IT
CCNA 1: všichni žáci 2 .ročníku oboru IT
CCNA 2: žáci 3. ročníku oboru IT s rozšířenou výukou počítačových sítí a kybernetické
bezpečnosti
Linux Essentials (LE): všichni žáci 3. ročníku oboru IT

Na jaře 2018 se povedlo získat vyřazená, ale pro výuku síťování funkční zařízení z majetku PK
a vhodně tak doplnila flotilu výukových síťových prvků.
ODBORNÁ ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE LEKTORŮ CNAP
Jeden lektor CNAP absolvoval stipendijní kurz Cisco Cybersecurity Operations, v rámci nějž
získal i stejnojmennou průmyslovou certifikaci. Díky tomu bude moci škola zařadit příští školní
rok tento kurz do výuky jako první střední škola v ČR.
SW LICENCE
Na podzim 2017 byl po analýze možností licencování SW Microsoft Office zakoupen licenční
program OVS ES na 3 roky. V rámci provozních technologií (servery, připojení stanic apod.)
škola využívá licenční program Microsoft Select Plus. Při výuce operačních systémů a
programování škola využívá licenční program Microsoft Imagine Premium.
O STATNÍ
V zimě 2018 začaly přípravy na vybudování nové školní vizuální identity. Součástí těchto změn
bude i úplné přepracování oficiálního školního webu.
N EZREALIZOVANÉ PLÁNY
Nebyl ještě řádně prozkoumán a otestován provoz cloudového prostředí Google Apps pro
školy, stále běží v testovacím režimu (škola jako primární cloudové prostředí využívá Microsoft
Office 365).
Mgr. Bc. Petr Zima
5.6

Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP

Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány aktivity vyplývající ze školních vzdělávacích
programů, rozpracované do týdenních plánů akcí.
Jednotlivé aktivity vyplývaly z/ze:
 podstaty ŠVP pro obory vzdělání:
o Logistické a finanční služby (denní i dálková forma),
o Informační technologie,
o Manipulant logistického provozu
 letos realizovaných projektů nebo v rámci trvalé udržitelnosti:
o Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce,
o Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
o Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony),
realizovaný pod názvem Nastaruj si kariéru
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o ITI 1, realizovaný pod názvem Rekonstrukce učeben pro obor Informační
technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy
o ITI 2, realizovaný pod názvem Rekonstrukce podpůrné technologické
infrastruktury odborných učeben
projektů realizovaných v předchozích letech
vzdělávacích programů celoživotního učení se zapojením žáků do kurzů realizovaných
školou pro veřejnost (mezigenerační vzdělávání)
spolupráce s Erasmem, Tandemem, ZČU, Eurocentrem v Plzni (Odborem komunikace
o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR), spolkem Můžeš podnikat, organizacemi
spolupracujícími při zajišťování souvislých odborných praxí a dalšími sociálními
partnery
aktivit připravovaných pro žáky základních škol (soutěže, ukázkové dny, dny
otevřených dveří)

V rámci realizace projektů, zajištění jejich trvalé udržitelnosti a následného využívání z nich
vzniklých materiálů a vybavení je pro školu přínosem:
 využívání modernizovaného materiálního vybavení školy
 podpora jazykových kompetencí žáků i učitelů
 možnost alternativní výuky žáků (výměnné praxe, workshopy, exkurze, atd.),
 individualizace výuky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech,
 možnost nabídky zájmového vzdělávání žáků,
 přenos zkušeností z počátečního vzdělávání do dalšího a přenos zkušeností z dalšího
vzdělávání do počátečního,
 možnost výuky v tandemu (v letošním roce 2x, v odborných předmětech a tělesné
výchově),
 možnost odborných stáží učitelů,
 možnost fungování školního poradenského pracoviště, práce kariérového poradce
nebo koordinátora spolupráce se zaměstnavateli.
Průběžně došlo nebo dochází k rekonstrukci dalších prostor, kanalizace, střechy a výměně
oken domova mládeže, což samozřejmě také výrazně kladně ovlivňuje podmínky ke
vzdělávání.
V rámci realizace kurzů pro seniory probíhá i nadále spolupráci s ÚMO 3 Plzeň. Zde hrají velkou
roli naši žáci, kteří se podílejí na vzdělávání seniorů v jednotlivých kurzech.
Průřezová témata RVP/ŠVP, klíčové a odborné kompetence žáků je možné naplňovat a
realizovat z velké části tím, že má škola řadu sociálních partnerů na odborné rovině a že je
zapojena do řady příležitostných projektů. Velkým přínosem je právě možnost zapojení do
projektů financovaných ESF, ze kterých bylo možné pořídit moderní vybavení pro výuku,
zmodernizovat infrastrukturu organizace, posílit odborné vzdělávání pedagogických
pracovníků, podpořit žáky nadané formou různých mimoškolních aktivit nebo podpořit žáky
ohrožené školním neúspěchem formou bezplatných doučování.
Naplňování hlavních cílů a aktivit koordinátora ŠVP během školního roku vyplývalo z plánu
koordinátora ŠVP na školní rok 2017/2018. Hlavní cíle a aktivity sledují oblasti:
 podmínky ke vzdělávání
 obsah a průběh vzdělávání
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podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a
dalších osob na vzdělávání
 výsledky vzdělávání žáků
 vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Níže jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a skutečnosti sledovaných oblastí.
P ODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁN Í
 během školního roku došlo k výraznému zlepšení podmínek ke vzdělávání:
o v rámci projektů IT1 a IT2 došlo k výrazné modernizace infrastruktury organizace,
obměně počítačového vybavení učeben, vybavení jedné počítačové učebny novým
nábytkem a zřízení školní dílny,
o v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji je možné věnovat
prostor zejm. nadaným žákům, kteří se mohou účastnit mimoškolních aktivit (kroužek
robotiky, kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti, badatelský kroužek,
klub nadaných žáků, klub matematiků a čtenářský klub), kromě toho bylo možné
vybavit některé učebny novým nábytkem a didaktickými pomůckami k nácviku
praktických dovedností,
o v rámci projektu Nastartuj si kariéru je možné zajistit individuální přístup žákům
ohroženým školním neúspěchem formou doučování v málopočetných skupinách
v předmětech český jazyk, literatura a umění a matematika, dále díky němu funguje
ve škole školní poradenské pracoviště a činnost kariérového poradce a koordinátora
pro vztahy se zaměstnavateli,
o v rámci udržitelnosti projektu Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce využívají
žáci k výuce pomůcky a nábytek pro výuku v odborných učebnách programování,
logistiky, cizích jazyků a přírodních věd,
o z vlastních zdrojů formou komplexní opravy oken a zatemňování učeben, dovybavení
dalších 3 učeben dataprojektory, obměny pomůcek pro výuku tělocviku a sportovních
aktivit, nákup běžných didaktických pomůcek, odborné literatury, apod.
 podmínky ke vzdělávání byly monitorovány průběžně v rámci hospitační činnosti vedení školy
a předsedů PK s následným rozborem hospitace
 realizace částečné e-learningové výuky (Moodle) některým učiteli
 využívání elektronické komunikace mezi žáky a učiteli
 využívání intranetu k výuce
 využívání cloudových služeb pro potřeby výuky
 využívání Office365 pro žáky a zaměstnance s možností domácího využití
 využívání didaktických pomůcek ve fyzické podobě
 využívání digitálních učebních materiálů (zpravidla tvořených samotnými vyučujícími)
 využívání digitálních materiálů vzniklých v projektech, umístěných v digitálním archivu
 využívání multimediálních didaktických technologií (Smart tabule s projektorem, hlasovátka,
případně vlastní mobilní SmartPhony žáků)
 využívání učebny jazyků (multimédia, moderní audio technika s učitelským panelem)
 využívání ICT zařízení v PC laboratořích (zejm. ve výuce algoritmizace, programování,
počítačových sítí, operačních systémů, počítačových sítí a systému, učební praxe, hadrwaru)
 využívání stavebnic pro výuku nebo mimo ni při mimoškolních aktivitách (Arduino, Merkur)
 zvýšení efektivnosti výuky s podporou evropských fondů (info www.ssinfis.cz)
 zajištění souvislé odborné praxe v Německu pro žáky
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zajištění exkurzí v českých a německých firmách pro posílení klíčových i odborných
kompetencí žáků
posílení klíčových a odborných kompetencí zajištěním partnerů pro výkon odborného výcviku
a souvislé odborné praxe žáků v tuzemských a německých firmách
vyučující se zúčastnili kurzů DVPP dle aktuální nabídky a možností školy
celoškolní akce výchovného a vzdělávacího charakteru
sledování nových a moderních trendů v oblasti podmínek ke vzdělávání
práce s žáky postiženými a nadanými
provoz školního poradenského pracoviště
činnost kariérového poradce
doporučené hospitace mezi kolegy s cílem inspirace nebo předávání zkušeností
hlavní cíle a aktivity byly průběžně operativně upravovány, přenos informací probíhal ke
všem členům pedagogického sboru prostřednictvím předsedů předmětových komisí nebo
přímo na pedagogických radách; pro zefektivnění práce dochází k zapojení větší části členů
pedagogického sboru do řízení chodu různých aktivit (předsedové PK, koordinátor praxe,
metodikové, koordinátoři, vedoucí kroužků, koordinátor dalšího vzdělávání a doplňkové
činnosti, atd.)
podmínky ke vzdělávání byly průběžně sledovány na návštěvách externích firem zajišťujících
souvislou odbornou praxi žáků školu, návštěvy vyučujících pověřenou řízením souvislé
odborné praxe, případně vyučujícími vyslanými na kontrolu žáků na souvislé odborné praxi
navázání spolupráce s novými firmami pro výkon souvislé odborné praxe, odborného výcviku
a realizace odborných exkurzí v rámci oboru ICT a logistiky
pokračující rekonstrukce DM
plnění aktivit v rámci Školního akčního plánu v rámci projektu P_KAP, který budeme za
organizaci vyhodnocovat po 1. roce (evaluace)

O BSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁ VÁNÍ
 obsah a průběh vzdělávání vyplývá ze ŠVP:
o Logistické a finanční služby pro denní formu vzdělávání
o Logistické a finanční služby pro dálkovou formu vzdělávání
o Informační technologie
o Manipulant logistického provozu
 aktualizace, doplnění a inovace dlouhodobých tematických plánů
 během školního roku vyplynula potřeba větších změn v rámci ŠVP, které byly připraveny na
konci školního roku 2017/2018 a budou platné od školního roku 2018/2019:
o Logistické a finanční služby pro denní formu vzdělávání
 v návaznosti na vydané opatření ministra MŠMT č. 5 z roku 2017 bylo nutné
zpracovat novou učební osnovu pro předmět matematika, podle které budou
žáci vyučováni náběhově počínaje 1. ročníkem od školního roku 2018/2019
 v rámci výběru vhodných učebnic budou žáci v anglickém jazyce vzdělávání
podle nové učebnice Maturita Solutios namísto stávajících New Horizons,
náběhově, počínaje 1. ročníkem od školního roku 2018/2019
 ve všech předmětech ve 4. ročníků byl posílen blok systematizace učiva, a tím
urychleno probrání vlastních tematických celků před zahájením maturitních
zkoušek (v důsledku neustálého předsouvání termínu dílčích maturitních
zkoušek)
o Logistické a finanční služby pro dálkovou formu vzdělávání
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v návaznosti na vydané opatření ministra MŠMT č. 5 z roku 2017 bylo nutné
zpracovat novou učební osnovu pro předmět matematika, podle které budou
žáci vyučováni náběhově počínaje 1. ročníkem od školního roku 2020/2021
 současně bylo nutné posílit hodinovou dotaci matematiky a s tím vyplynuly
další změny, s účinností od školního roku 2020/2021 počínaje 1. ročníkem:
 MAT: původně 30/20/20/20, nově 30/30/30/30
 ITE: původně 15/15/15/15, nově 15/15/10/10
 UCP: původně 10/10/30/30, nově 10/10/25/25
 NJ2/RJ2: původně 0/30/20/0, nově 0/20/20/0
o Informační technologie
 v návaznosti na vydané opatření ministra MŠMT č. 5 z roku 2017 bylo nutné
zpracovat novou učební osnovu pro předmět matematika, podle které budou
žáci vyučováni náběhově počínaje 1. ročníkem od školního roku 2018/2019
 v rámci výběru vhodných učebnic budou žáci v anglickém jazyce vzdělávání
podle nové učebnice Maturita Solutios namísto stávajících New Horizons,
náběhově, počínaje 1. ročníkem od školního roku 2018/2019
 ve všech předmětech ve 4. ročníků byl posílen blok systematizace učiva, a tím
urychleno probrání vlastních tematických celků před zahájením maturitních
zkoušek (v důsledku neustálého předsouvání termínu dílčích maturitních
zkoušek)
 v souvislosti s novými trendy v oboru ICT dojde od školního roku 2018/2019
k těmto změnám v učebním plánu:
 ALG: původně 3/0/0/0, nově 1/0/0/0 (učivo bude probíráno pouze
v minimálním rozsahu daném RVP a potřebami další výuky
programování)
 zavedení předmětu praktická cvičení (PCV) v dotaci 2/0/0/0, jejímž
obsahem bude učivo hardwaru ve 3. ročníku, doplněné o učivo
algoritmizace, programování a prvky robotizace)
 s tím souvisí zrušení předmětu hardware ve 3. ročníku, jehož učivo
bylo přesunuto do předmětu praktická cvičení do 1. ročníku a
rozšířeno
 ve 3. ročníku bude nově zařazen předmět Internet věcí (IoT)
 v 1. ročníku byl změněn název předmětu Hardware na Základy IT, který
lépe odpovídá vyučovanému obsahu
o Manipulant logistického provozu
 v návaznosti na vydané opatření ministra MŠMT č. 6 z roku 2017 bylo
nutné zpracovat novou učební osnovu pro předmět matematika,
podle které budou žáci vyučováni náběhově počínaje 1. ročníkem od
školního roku 2018/2019
 disponibilními hodinami posílena více výuka profilového odborného
předmětu poštovní provoz a přeprava:
o PPP: původně 2/2/4, nově 4/3/4
o LOG: původně 2/0/0, nově se nevyučuje a začleněno do výuky
PPP
o AJ1: původně 2/2/3, nově 2/2/2
o SPV: původně 2/2/0, nově 2/1/1
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zrušen předmět NJ1, který se žákům nenabízí (všichni žáci mají jako cizí
jazyk přiřazen agličtinu)
v rámci ŠVP a mimoškolních aktivit jsou žáci připravováni na různé soutěže na regionální nebo
národní úrovni a dosahují v nich řady úspěchů, za což jsme byli opět oceněni nejlepší školou
Plzeňského kraje v soutěžích, v kategorii SOŠ (podruhé jsme obhájili 1. místo, tomu
předcházely jednou 2. a jednou 3. místo)
detailní informovanost o akcích, aktivitách, o naplňování průřezových témat směrem
k žákům a rodičům prostřednictvím tištěných i elektronických plánů akcí zajištěno ZŘtv
proběhlo rozřazení žáků do předmětů rozšířené výuky odborných předmětů pro 3. a 4. ročník
ve školním roce 2018/2019
proběhlo rozřazení žáků do maturitních seminářů ve 4. ročníku ve školním roce 2018/2019
proběhl výběr nepovinných předmětů pro žáky (FIBA, FIFA) ve školním roce 2018/2019
proběhl předběžný výběr žáků pro projektové aktivity projektů Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji a Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
(Šablony), včetně jejich organizačního zajištění
proběhla praktická zkouška z odborných předmětů pro obory Logistické a finanční služby a
Informační technologie, ústní zkoušky a zkoušky společné části
proběhla závěrečná zkouška z odborných předmětů pro obor Manipulant poštovního
provozu a přepravy (písemná zkouška on-line, testy z databáze NÚV Praha, praktická
zkouška, ústní zkouška)
byly zpracovány a schváleny okruhy k praktické zkoušce z odborných předmětů pro obory
vzdělání Logistické a finanční služby a Informační technologie ve školním roce 2017/2018
v souladu s ŠVP a platnou legislativou
byly zpracovány a schváleny maturitní otázky k ústním zkouškám profilové části pro obory
vzdělání Logistické a finanční služby a Informační technologie ve školním roce 2017/2018
v souladu s ŠVP a platnou legislativou
monitorování průběhu vzdělávání žáků se SVP dle nové legislativy
podpora pracovních kompetencí proběhla v rámci besed se zástupci firem, vysokých škol a
návštěvou Infokariéry návštěv a realizace exkurzí ve firmách a organizacích

P ODPORA

ŠKOLY ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI , VLIV VZÁJEMNÝCH VZT AHŮ ŠKOLY , ŽÁKŮ , RODIČŮ A

DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ













spolupráce s významnými firmami v oborech ICT a logistiky s cílem zajistit žákům po ukončení
vzdělávání zaměstnatelnost
podpora náborových aktivit budoucích žáků
zajištění nové vizuální identity organizace
aktualizace webových stránek
příprava nových webových stránek
prezentace vzdělávacích programů na dnech otevřených dveří
rozšíření publicity školy na další regionální prezentace SŠ, zajištění konkurenceschopnosti
školy a PR
prezentace projektů EU veřejnosti a partnerům
příprava podkladů pro realizaci nových projektů
prezentace dalších vzdělávacích aktivit a doplňkové činnosti veřejnosti a partnerům
mezigenerační učení – nejlepší žáci zapojeni do lektorské činnosti seniorů
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organizační zajištění výuky doplňkové činnosti dle podkladů koordinátorky doplňkové
činnosti a dalšího vzdělávání, sledování trendů a přenos know-how mezi počátečním
vzděláváním a celoživotním učením
sociometrické šetření
individuální péče o žáky se SVP
komunikace s rodiči na školské radě, radě rodičů, třídních aktivech, individuálních návštěvách





V ÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
 nadané, zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky monitoruje výchovná poradkyně, ve
spolupráci se speciální pedagožkou je jim pak věnována pozornost v oblasti podpory a
pomoci při učení, zpracování IVP a spolupráce s třídními učiteli
 diagnostika žáků se SVP
 zajištění souladu výsledků hodnocení v jednotlivých ŠVP a Školním řádu
 podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování (financováno ze Šablon
SŠ)
 spolupráce se žáky s horšími a špatnými studijními výsledky a jejich rodiči
 práce s nadanými žáky v rámci školních, městských, krajských či národních soutěží
 nabídka mimoškolních aktivit pro nadané žáky nebo žáky se zájmem o mimošk. aktivity
(financováno z projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji)
 sledování výsledků žáků u maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, jejich rozbor a návrh
opatření v rámci jednotlivých předmětových komisí
 testování žáků ČŠI (on-line, Pisa)
V EDENÍ

A ŘÍZENÍ ŠKOLY , KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE , KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝC H

PRACOVNÍKŮ










zajištění požadavků na maturitní zkoušky v souladu se ŠVP a dle platné legislativy
zajištění požadavků na závěrečnou zkoušku v souladu se ŠVP a dle platné legislativy
spolupráce s kariérovým poradcem při přípravě propagačních akcí školy a při přípravě
nabídky vzdělávacích a dalších aktivit na ÚP a veletrzích SŠ – zajištění aktuálnosti informací
spolupráce s vedoucí vychovatelkou v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu
vyhodnocování ŠAP v rámci krajského akčního plánování P_KAP
nabídka DVPP pro zaměstnance školy a jejich účast na DVPP
odborná příprava pedagogů pro realizaci maturitních zkoušek
příprava stáže pedagogů v rámci Šablon

Zpracoval Ing. Přemysl Šmídl
5.7

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO

Problematika EVVO prostupuje výukou, mimoškolními akcemi, dalším vzděláváním pedagogů,
ale je i nedílnou součástí povozu školy. Opakovaně jsme proto oceňováni např. certifikátem
Škola udržitelného rozvoje.
EVVO je jako průřezové téma Člověk a životní prostředí součástí všech vyučovaných předmětů,
ve větší míře se objevuje v předmětu Základy přírodních věd (obor MPPP) a Biologie a ekologie
(obory LFS a ITE). V tematických plánech je problematika EVVO buď přímo probíraným
tématem, nebo jsou aspekty EVVO uvedeny v poznámce k tématu – označeno ČŽP. Stejné
označení je použito v plánu akcí, aby bylo zřejmé, které aktivity s EVVO souvisí. Tyto akce jsou
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následně popsány ve školní kronice, která je v elektronické podobě dostupná na webových
stránkách školy.
Příkladem realizovaných aktivit jsou například tradiční úklidy kolem plzeňských toků, které
provádíme pravidelně v podzimním a jarním období ve spolupráci s Povodím Vltavy s. p. a DES
OP. Další tradiční a pravidelnou aktivitou jsou úklidy miniparku přiléhajícího ke škole.
Aktivity EVVO jsou zapojeny i do vícedenních mimoškolních akcí. Například je tradičně součástí
seznamovacího pobytu žáků prvních ročníků. V letošním školním roce byla tímto směrem
zaměřena celá jedna aktivita v rámci odpoledního programu. Jednalo se o BioTrace – žáci řešili
úkoly zaměřené na zoologii, ekologii a envirnmentalistiku (přípravu zajistily Mgr. Lucie
Martínková a Mgr. Pavla Lopatová). Dále se objevuje v rámci sportovního kurzu, kde žáci
poznávají přírodu v těsném sousedství CHKO Šumava. Srovnání ekosystémů pak měli možnost
žáci sledovat při zahraničním poznávacím zájezdu, který letos proběhl v jižní Anglii a Walesu.
Škola spolupracovala ve školním roce 2017/18 s řadou organizací, které se podílejí na přípravě
a realizaci řady školních i mimoškolních aktivit:
 Povodí Vltavy s. p. – tradiční spolupráce při péči o okolí vodních toků a děl na podzim
a na jaře. Pracovníci Povodí Vltavy s. p. vymezují prostor pro úklidovou akci v oblasti
Českého údolí, zajistí pracovní rukavice, pytle na odpad a jejich následný odvoz.
 Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva – rovněž tradiční spoluprácepři
zvelebování okolí vodních toků (oblast Úslavy a Berounky kolem sv. Jiří), navíc péče o
zavěšené ptačí budky v sousedství školy.
 OS Ametyst – využití informací a zapojení do akcí avizovaných pravidelnou e-mailovou
korespondencí.
 Klub ekologické výchovy o. s. – celostátní občanské sdružení patřící mezi kluby
UNESCO, škola je kolektivním členem od roku 2002. Využití informací a zapojení do
akcí avizovaných pravidelnou e-mailovou korespondencí.
 Školící centrum Černošín – exkurze (teoretická a praktická část) v provozu skládky.
 Infocentrum ZEVO Plzeň – exkurze do spalovny Chotíkov
Aktivity EVVO jsou součástí provozu školy:
 Úspory energií – stavební úpravy, úsporné spotřebiče, spořiče vody, termoregulace,
příprava na zavedení Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO
50001 s cílem zlepšit hospodaření s energií apod.
 Třídění odpadu dle stanovené interní školní směrnice (plasty, papír, sklo, objemný
odpad), zapojení do celostátní sbírky oblečení na charitu (organizuje Charita Broumov),
sběr elektroodpadu – od roku 2008 zapojení do recyklačního programu pod záštitou
MŠMT ČR – Recyklohraní aneb ukliďme si svět.
 Péče o minipark a okolí školy – pravidelné čištění (odpadky, pletí).
 Využívání místních produktů a biopotravin ve školní jídelně.
Aktivní a systematický přístup k EVVO je založen na hledání stále nových podnětů, proto je
důležité i DVPP. V tomto školním roce se koordinátorka EVVO Mgr. Pavla Lopatová zúčastnila:
 29. 11. 2017 KCVJŠ – Krajská konference metodiků EVVO
Pro příští školní rok by měl být zachován komplexní přístup k EVVO a mělo by se nadále
prohlubovat propojení jednotlivých činností do ucelené koncepce. Nezbytné je tedy aspekty
EVVO dále vnášet do výuky, soutěží, mimoškolních akcí apod. Na realizaci aktivit by se proto
měla podílet většina vyučujících.
Mgr. Pavla Lopatová
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5.8

Zpráva o činnosti domova mládeže

S EZNÁMENÍ S NOVOU DOKUMENTACÍ , POUČENÍ BOZ A BOZP
Prokazatelné poučení o BOZ (podle osnovy), PO a seznámení s Vnitřním řádem DM (podle
osnovy), režimem dne, ŠVP, provozními řády DM a riziky z hlediska BOZ byly provedeny
v měsících září 2017 a leden 2018 vychovatelkami se všemi žáky DM.
Žáci 1. ročníků byli seznámeni s přihlašováním a odhlašováním stravy na portálu
www.strava.cz, se vstupem a odchodem na/z DM s bezpečnostním systémem u vchodových
dveří DM, s dobíjením plzeňské karty a se samoobslužným terminálem PMDP.
Ř ÍDÍCÍ A ORGANIZÁTORSKÁ VVČ VYCHOVATELEK NA DM
S Plánem VVČ na DM a se změnami v seznamu žáků ubytovaných na DM jsou vychovatelky
seznamovány v rámci schůzek vychovatelek podle měsíčních a týdenních plánu VVČ každé
úterý a vždy v případě jakékoliv změny nebo potřeby.
Hlavním cílem VVČ vychovatelek i v tomto školním roce bylo:
- poznávání osobností žáků nejen 1. r
- výchova ke správnému učení s důrazem na žáky 1. r
- výchova k tolerantnímu chování mezi žáky DM
-motivování k individuálním sportovním činnostem a kroužkům jako prevence sociálně
patologických jevů
-výchova k pozitivním sociálním vztahům
- nabídka sportovních aktivit, společenských her, knihovničky DM
- přednášky a projekty podle ŠVP
- dodržování bezpečnosti žáků na DM a při vstupu cizích osob na DM.
Po pedagogických schůzkách vychovatelek následovala vždy schůzka VS, na které byli žáci DM
seznamování vychovatelkami VS s plánem VVČ na týden, organizačními pokyny
k volnočasovým aktivitám.
Pedagogických rad se zúčastňuje VV v termínech podle časového harmonogramu a se závěry
klasifikace seznamuje v rámci porad vychovatelky DM, které vede k zvýšenému dohledu nad
samostudiem u určených žáků.
Vedoucí vychovatelka kontrolovala plánované i neplánované VVČ na DM podle Plánu kontrol.
Při prováděných kontrolách nebyly zjištěné závažné nedostatky. Dílčí nedostatky při kontrole
pedagogické dokumentace vychovatelkami byly odstraněny ihned po jejich zjištění.
Spolupráce se školou zaznamenala ve školním roce trend nárůstu, zvýšil se zájem ze strany
třídních učitelů o přítomnost žáků na DM zejména v případech, kdy žák byl ze zdravotních
důvodů odeslán ze školy na DM, včasný odchod z DM do školy, dohled nad dobou studijního
klidu, prospěch a chování svých žáků na DM. Za 1., 2., 3. a 4. Q zpracovává VV na základě
vyhodnocení vychovatelkami VS přehled o odměnách a postizích žáků na DM. Spolupráce se
školou se projevuje každým měsícem i v řešení neplatičů – žáků DM, za stravování a ubytování
na DM.
Podklady k vyúčtování ubytování žáků za odborné praxe žáků, konané mimo DM byly odeslány
vychovatelkami 1. VS v měsících prosinec, březen a červen ke zpracování.
Stravovací komise se konaly v termínech podle plánu VVČ DM v měsících říjnu 2017, lednu a
dubnu 2018. Žáci se vyjadřovali ke kvalitě stravy a připravovali návrhy jídel na další období.
Z každé schůzky stravovací komise je proveden zápis, který se odesílá p. ředitelce k dispozici.
Ekologické třídění odpadu se provádí každý den.
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V ÝCHOVNĚ PEDAGOGICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLE ŽITOSTI
Seznámení žáků s rozdělením do VS a s ubytováním na DM proběhlo podle plánu, individuální
žádosti o přestěhování žáků jsou řešeny průběžně ke spokojenosti žáků.
Pedagogické rozhovory s žáky DM byly prováděny podle potřeby každou vychovatelkou na své
výchovné skupině prakticky denně.
Denní hodnocení úklidu provádí ráno noční vychovatelky, a ve 13.00 hod VV v měsících říjen
až květen. Nejlépe uklizené pokoje byly – 6, 7, 16, 17, 26, 27, 29 a 31. Za tento vzorný úklid
pokojů byli žáci odměněni ústní pochvalou VV a prodlouženými vycházkami. Naopak nejhorší
úklid měli žáci na pokojích č. 5, 12 a 21. Za toto porušování VŘ DM uložila VV žákům služby.
Zajištění žákovských služeb a jejich kontrola – žákovské služby probíhaly v souladu s VŘ DM.
Dodržování pravidel chování podle VŘ DM, zejména dodržování studijní doby kontrolovaly
vychovatelky denně.
K ULTURNÍ ZÁJMOVÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST
Žáci se zúčastnili v průběhu školního roku těchto nabízených akcí DM:
první zvonění v Borském parku, farmářské trhy o Vánocích a Velikonocích, hokejová utkání
v ČEZ aréně, bowling s učiteli školy, diskotéky, AZ kvíz na ČT 1, burza učebnic, jízda na
kolečkových bruslích a bruslení, asistence žáků při výuce veřejnosti na PC, jarní a vánoční
výzdoba DM, opakované grilování na dvorku DM, filmové a divadelní představení, příprava
vystoupení na vánoční besídce na DM, aj.
O DBORNÉ PŘEDNÁŠKY , ANKETA A DOTAZNÍK PODLE ŠVP
Přednášky: klíčová kompetence (dále jen kompetence) č. 1 - Kompetence k učení, Učíme se
učit, Co je to demokracie?, zadání práce žákům k 17. 11., kompetence č. 2 – kompetence
k řešení problémů - Soužití na DM (šikana, prevence negativních jevů) a řešení problémů,
vyplnění dotazníků, přednáška s besedou Jak dobře znáš Plzeň, přednáška - Ekologické třídění
odpadu, kompetence č. 4 - Personální a sociální kompetence, přednáška s besedou Tísňové
linky - Jak volat? Kdy volat hasiče, záchrannou službu a policii?, kompetence č. 5 - Občanské
kompetence a kulturní povědomí, přednáška s besedou Co dělat při ohrožení?, přednáška
Plzeň a možnosti kulturního vyžití, kompetence č. 3, Projekt Zdravý životní styl, prevence
zdraví – učíme se správně komunikovat a beseda Správnou stravou upevňujeme své zdraví,
kompetence č. 6 - kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
přednáška s besedou, kompetence č. 7 - kompetence k využívání prostředků IT, přednáška Plánování rodičovství a zdravý sex - učíme se vyhledávat informace na internetu, beseda – můj
názor na plánované rodičovství, partnerské vztahy a sex, beseda – zkušenosti žáků se ztrátou
a krádeži dokladů, nález injekční stříkačky, dopravní nehoda, kompetence č. 8 - kompetence
k trávení volného času, učíme se smysluplně využívat volný čas - přednáška s besedou,
přednáška - Bezpečnost nejen na silnicích, kompetence č. 9 - kompetence k sportovní činnosti,
učíme se smysluplně využívat volný čas - přednáška s besedou, přednáška - Bezpečnost nejen
na silnicích, přednáška s besedou Poskytnutí první pomoci, přednáška - Cesty po Evropě –
učíme se znát, přednáška s besedou – co musíme znát při cestování v Schengenu, evropská
tísňová linka – učíme se znát, verifikace osvojených klíčových kompetencí č. 1 – 9, diskuse
s žáky.
Přednášky, projekty a besedy proběhly podle ŠVP. Přednášející byly všechny vychovatelky DM.
V květnu žáci s vychovatelkami vyplnili anketu – Jaké aktivity chci podniknout v rámci činnosti
DM v novém školním roce a dotazník - Klima ve výchovné skupině, DM a mé přání s kým chci
bydlet na pokoji v novém školním roce.
Mgr. Jana Čejková
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6

Údaje o prevenci rizikového chování

Prevenci rizikového chování začleňujeme nejen do vzdělávacích programů, ale i do všech
mimoškolních aktivit. V průběhu vzdělávacího procesu se snažíme u žáků vytvářet a posilovat
žádoucí postoje, dovednosti, znalosti a kompetence.
6.1

Hodnocení činnosti výchovné poradkyně

U SKUTEČNĚNÉ AKCE
- seznamovací pobyt ve Střelských Hošticích
- Dny otevřených dveří v naší škole – spolupráce a účast pedagogických pracovníků
- prezentace školy na akcích „Posviť si na budoucnost“ v Plzni, „Kam na školu? Kam do
učení? Kam za vzděláním?“ v Tachově, „Veletrh perspektivy řemesel“ ve Stodu a
Akademie řemesel v Rokycanech – prezentace žáků naší školy
- IPS Úřad práce v Plzni – beseda pro žáky 4. ročníků a 3. ročníku učebního oboru
- besedy se zástupci FEK i FAV ZČU v Plzni, Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a
jazykových škol – pro zájemce ze 4. ročníků v rámci kariérového poradenství,
prezentace DP Jana Pernera v Pardubicích byla žákům předána v el. podobě, stejně
jako materiály z ostatních VŠ
Z AJIŠTĚNÍ PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY NA JEDNOTLIVÝCH ZŠ
- podílelo se celkem 14 pedagogických pracovníků, jmenovitě: Mgr. Hesová, Mgr. Janda,
Ing. Jeřábková, Mgr. Jiránková, Mgr. Karnold, Mgr. Králová, Mgr. Lopatová, Mgr.
Novotný, Mgr. Polanová, Mgr. Statevská, Mgr. Stejskal, Ing. Mgr. Šleglová, Ing. Šmídl,
Mgr. Wolfová
- pokračoval trend základních škol tyto schůzky na samotných školách již nepořádat,
účastnit se spíše prezentací škol v rámci daného kraje
I NDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
- v tomto školním roce byl vytvořen pro 16 žáků a pro 11 žáků byl vytvořen Plán
pedagogické podpory
- Individuální vzdělávací plány a Plány pedagogické podpory pro žáky byly vytvořeny
vždy na základě žádosti rodičů nebo zletilých žáků a doporučení z Pedagogicko –
psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Nejčastějším důvodem
byly speciální vzdělávací potřeby
- hodnocení průběhu vzdělávání probíhalo formou konzultací s rodiči v rámci třídních
schůzek nebo v individuálně domluvených termínech podle potřeby
O RGANIZACE SCHŮZEK ŠK OLNÍHO PARLAMENTU
- každou první středu v měsíci byla svolávána a organizována schůzka zástupců
jednotlivých tříd ve školním parlamentu
- z řad našich žáků byl vybrán jeden zástupce, který zastupoval naši školu v Krajském
parlamentu na pravidelných schůzkách taktéž jedenkrát v měsíci
Z AJIŠTĚNÍ ISIC KARET PRO ŽÁKY A UČITELE NAŠÍ ŠKOLY
- byl proveden průzkum ohledně zájmu o ISIC nebo ITIC karty a následně karty
objednány a vydány
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-

tento proces probíhal v průběhu celého školního roku zároveň s objednáváním
revalidizačních známek pro další kalendářní rok

Během školního roku proběhla řada akcí, exkurzí či přednášek, jichž se účastníme pravidelně
každý rok nebo jež byly pro naše žáky nové, avšak přínosné. Z jednotlivých akcí jsem
shromažďovala zápisy do školní kroniky na webové stránky a fotodokumentaci jsem
prezentovala na nástěnkách ve třídách i na chodbách školy.
Vybraní žáci a učitelé se podíleli na prezentaci školy na schůzkách k výběru povolání na
základních školách. Velmi kladně hodnotím pomoc některých žáků při prezentaci oborů na
svých bývalých školách. Zároveň byla naše škola a studované obory představeny na akcích
„Posviť si na budoucnost“ v Plzni, „Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?“
v Tachově, „Veletrh perspektivy řemesel“ ve Stodu a „Akademie řemesel“ v Rokycanech.
Samozřejmě také na všech třech Dnech otevřených dveří u nás ve škole.
V druhém pololetí jsem nejvíce času věnovala konzultacím se žáky 4. ročníků v rámci
kariérového poradenství o možnostech dalšího pomaturitního studia. Proběhlo i několik besed
se zástupci vybraných univerzit, vyšších odborných škol či jazykových škol. Dále jim byla
zprostředkována možnost vyzkoušení si vlastních znalostí maturitních předmětů ještě před
samotnou zkouškou formou Maturitního tréninku od společnosti Scio.
Na základě informací se většina žáků zúčastnila dnů otevřených dveří na některé z vysokých
škol a také evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze.
Jako každý rok žáci čtvrtých ročníků studijních oborů a žáci třetího ročníku učebního oboru
navštívili Úřad práce v Plzni, kde si v rámci besedy upevnili své znalosti a povědomí o jejich
dalším směřování v životě. Tato akce byla zajišťována již ve spolupráci s kariérovým poradcem
na naší škole – Mgr. Jiránkovou.
Pro žáky s odlišným mateřským jazykem pokračovaly v rámci Školního poradenského
pracoviště konzultační schůzky, které byly zaměřeny na procvičování mluveného i písemného
projevu v českém jazyce. Ve Školním poradenském pracovišti byly nastaveny 1x měsíčně
termíny schůzek, kde jsou konzultovány aktuální problémy. Velmi často se zde bylo
diskutováno o postupech řešení některých situací a přístupu k jednotlivým žákům.
Jednání s jednotlivými žáky probíhala opakovaně nejčastěji z důvodů jejich časté nebo
neomluvené absence, neprospěchu či nekázně. Tyto problémy se dlouhodobě opakují a nedaří
se nám je úspěšně řešit. Proto také někteří žáci již v průběhu roku zanechají studia nebo na
konci roku nezvládnou větší tlak a žádají o opakování ročníku. Nicméně malé procento takto
intervenovaných žáků si své chyby nebo prohřešky včas uvědomí a další studium zvládají.
Mgr. Miroslava Hesová
6.2

Hodnocení činnosti školního metodika prevence

Z důvodu nutnosti prohloubení odborných kompetencí, znalostí a dovedností a profesního
růstu v oblasti specifické školské primární prevence v průběhu roku metodik prevence
pokračoval ve studiu Specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jedná se o dvouletý
program, v rozsahu 260 hodin, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Organizaci zajišťuje Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. v Plzni. Konec studia je
plánovaný na prosinec roku 2018.
Během daného období byly opakovaně prováděny průzkumy vnímání prostředí školy,
atmosféry ve třídě, vztahy se spolužáky, pedagogy a identifikace stresových faktorů. Jednalo
se o dotazníková šetření, řízený rozhovor s kolektivem žáků i jednotlivci. Důraz ve vedení
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výchovně preventivních aktivit byl kladený zejména na první ročníky, u nichž je důležité
podporovat vhodné komunikační strategie a posilovat osvojení takovýchto technik. Snahou je
docílit pozitivních mezilidských vztahů, posílit dovednosti pro jejich navazování a udržení.
U druhých ročníků proběhlo několik setkání při třídnických hodinách. Na základě průzkumu
vztahových vazeb a klimatu třídy byly v součinnosti s třídním učitelem koordinovány postupy
a poskytnuta metodická podpora pro řešení přetrvávajících problémů. K nim patřily zejména
opakované vyrušování některých žáků při vyučovacích hodinách, problematické chování
k některým pedagogům a narušené vztahy ve třídě.
Ve třetích a čtvrtých ročnících proběhl workshop od neziskové organizace Ledovec s názvem
Blázníš? No a! Tento projekt je postaven na otevřeném setkání s experty nabízející podporu
lidem s mentálním handicapem nebo duševním onemocněním, lidmi s vlastní zkušeností s
psychickým onemocněním a s lidmi pracujícími v oblasti duševního zdraví. Pomáhá studentům
hledat cestu k vlastnímu prožívání, reaguje na pocity strachu a obav, nabízí možnosti jak se
vyrovnávat s krizemi a učí porozumět a respektovat druhého. Umožňuje také mladým lidem
posilovat jejich kompetence v oblasti ochrany duševního zdraví, orientovat se v problematice
duševních poruch a destigmatizovat toto téma.
Díky navázání spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci proběhl na naší škole u
vybraných tříd prvních až třetích ročníků průzkum rozšíření a posouzení úrovně rizikovosti
hraní PC her a vyhodnocení souvislostí s psychologickými a osobnostními předpoklady. Dané
třídy poté absolvovaly přednášku o problematice rizikového chování dospívajících zahrnující
netolismus a patologický vztah k počítačovým hrám a online realitě. Na přednášku navazoval
workshop.
Nedílnou součástí práce metodika je také individuální přístup k potřebám žáků, kteří se na něj
obrátili se svými problémy sami nebo na základě upozornění učitelů a rodičů. V případě
vážnější situace proběhlo předání informací o možnostech specializovaných organizací.
Plán práce byl z většiny naplňován. Případné neshody s plánem práce byly způsobeny obtížemi
s nalezením vhodných termínů akcí na straně ŠMP, školy či externí organizace. Program je také
aktuálně přizpůsoben potřebám třídních kolektivů a snaží se pružně reagovat na momentální
situaci. Další překážkou je pak značné časového vytížení metodika studiem Specializačního
kurzu nebo jinými činnostmi souvisejícími s výukou.
Naopak některé akce se velmi povedly a měly u žáků značný ohlas.
Celková pohodová atmosféra a v zásadě bezproblémové fungování školy je však zásluhou
celého pedagogického sboru a vedení školy a zásahy ŠMP mají právě především preventivní
charakter, vedoucí k tomu, aby se současný stav vztahů a patologických jevů ve škole nehoršil.
V několika případech bylo nutné ve spolupráci s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a
školním poradenským pracovištěm řešit i akutní situace, které v průběhu roku nastaly (viz
níže).
P ODMÍNKY K NAPLŇOVÁNÍ PLÁNU PRÁCE ŠMP
Stále opakovanou překážkou v opravdu kvalitním výkonu funkce ŠMP je nedostatek času.
Zajištění preventivního programu na škole, metodická podpora kolegů, organizace
jednotlivých workshopů a přednášek, jejich realizace a následné zpracování získaných
informací je značně časově náročné a koliduje s velkým množstvím přímé pedagogické činnosti
v plném úvazku učitele.
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AKTIVITY ŠMP V PRŮBĚHU ROKU

Z ÁŘÍ :





Seznamovací kurz pro první ročníky 6. – 8. 9. 2017, Střelské Hoštice.
Specializační kurz metodika prevence – 22. 9. – 23. 9. 2017 – Struktura
minimálního preventivního programu – CPPT Plzeň.
Schůzka ŠPP (školní poradenské pracoviště) – koordinace činností pro nový
školní rok, IVP – 26. 9. 2017.
Příprava metodických materiálů a zpracování pro nástěnku metodika prevence.

Ř ÍJEN :










Setkání s oblastním metodikem prevence – PPP Plzeň – 11. 10. 2017.
Společně s výchovným poradcem řešený problém kyberšikany ve druhém
ročníku, jednání proběhlo se dvěma žáky. Projednána problematika, žáci byli
poučeni o pravidlech školního řádu a kázeňských postizích vyplývajících z jejich
porušování – 12. 10. 2017.
Specializační kurz metodika prevence – 13. 10. – 14. 10. 2017 – Plánování,
příprava a realizace projektů – CPPT Plzeň.
Ledovec – preventivní program Blázníš? No a! pro 3. ročníky (3.A, 3.F) - 13. 10.
2017
Ledovec – preventivní program Blázníš? No a! pro 3. a 4. ročníky (3.F, 4.A, 4.E)
- 16. 10. 2017
Jakub – domácí násilí – workshop k dané problematice – 18. 10. 2017.
Schůzka ŠPP – koordinace činností, doporučení nového časopisu Třídní učitel 31. 10. 2017
Metodická podpora TU při jednání se žákyní s vysokým procentem
zameškaných hodin – prokázané záškoláctví.

L ISTOPAD :










Specializační kurz metodika prevence –3. 11. – 4. 11. 2017 – Šikana a její
prevence – CPPT Plzeň.
Specializační kurz metodika prevence –24. 11. – 25. 11 .2017 – Zásady práce se
třídou – CPPT Plzeň.
Průzkum vztahových vazeb a klimatu třídy v prvním ročníku – suplovaná hodina
– 27. 11. 2017
Schůzka ŠPP – sjednocení informací k metodické podpoře žáků a pedagogů,
doporučení nového časopisu Třídní učitel – 28. 11. 2017.
Pedagogická rada – zpráva o situaci na škole, připravovaných akcích, přístupu
k nové složce ŠPP na intranetu školy a metodických materiálech, které tam jsou
zpřístupněné (např. informace z časopisu Třídní učitel) – 7. 11. 2017.
Ledovec – preventivní program Blázníš? No a! pro 3. a 4. ročníky (3.A, 3.F, 4.E)
- 14. 11. 2017, pro 3.F v termínu 22. 11. 2017.
Jednání se žákem druhého ročníku z důvodu prokázaného záškoláctví a
opakovaného porušování školního řádu – 13. 11. 2017.
Jednání se žákem se vztahovými problémy v rodině – 20. 11. 2017.
Jednání se třídou s problematickým chováním – 28. 11. 2017
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P ROSINEC :










Ledovec – preventivní program Blázníš? No a! pro 4. ročníky (4.A) – 2. 12. 2017.
Schůzka ŠPP – koordinace činností, konkretizace podpůrných kroků pro žáky
třídy 2.F, návrh TH – 19.12.2018
Aktualizace nástěnky metodika prevence – 18. 12. 2017 – problematika
psychotropních a návykových látek, kontaktní údaje na podpůrné organizace.
Průzkum vztahových vazeb a klimatu třídy u druhých ročníků – suplované
hodiny – 18. 12. 2017.
Specializační kurz metodika prevence – zpracování ročníkové práce 31. 12. 2017
Jednání s žákem druhého ročníku a jeho rodiči ohledně vysoké absence a tím
spojených studijních problémů, prokázáno záškoláctví - 1. 12. 2017
Jednání s plnoletým žákem druhého ročníku ohledně vysoké absence a tím
spojených studijních problémů, prokázané záškoláctví - 6. 12. 2017.
Spolupráce při vedení třídnických hodin ve vybraných třídách (první, druhé,
třetí ročníky) – řešena problematika vztahů mezi žáky ve třídě, vztahy
s vyučujícími, řešení studijních obtíží.
Následné jednání se žákem se vztahovými problémy v rodině – došlo ke
zlepšení situace – 18. 12. 2017.

L EDEN :









Specializační studium pro školního metodika prevence – (CPPT Plzeň) – 19. –
20. 1. 2018
Byla aktualizována nástěnka informujících o institucích nápomocných při řešení
krizových situací. Na ní dále umístěny informační brožury zahrnující
kyberšikanu, bezpečný internet a problematiku mezilidských vztahů.
Ve spolupráci s výchovným poradcem řešena problematika vysoké absence se
žákem třetího ročníku a z toho vyplývající soustavné neplnění studijních
povinnosti. Poukazované na možné problémy s neklasifikací jednotlivých
předmětech. K jednání přizvána i matka. Nastaveny podmínky pro individuální
rozložení úkolů. Opětovné neplnění.
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 23. 1. 2018
Příprava článku pro periodikum Veřejná správa – vyšlo 24.1.2018
Koordinace postupu a metodická podpora třídního učitele při vedení TH
v prvním ročníku. Řešeny problémy v komunikaci s vyučujícím. Zápis předán
vedení školy.
Příprava žádosti o grantovou podporu pro preventivní program školy.

Ú NOR :





Jednání s vedením školy, třídním učitelem a zaměstnanci ŠPP o
problematickém chování žáků druhých ročníků. Proběhla třídnická hodina ve
spolupráci s metodikem prevence, po domluvě došlo ke zklidnění situace.
Setkání s krajským metodikem prevence – PPP Plzeň – 6. 2. 2018
Specializační studium školního metodika prevence – (CPPT Plzeň) – 16. – 17. 2.
2018.
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště.
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Koordinace postupu a metodická podpora třídního učitele při vedení TH ve
druhém ročníku. Řešeny problémy ve vedení hodiny, klasifikací a obtížnou
komunikací s vyučujícím. Zápis předán vedení školy – 27. 2.



Specializační studium pro školního metodika prevence – (CPPT Plzeň) - 1. 3. –
2. 3. 2018
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 6. 3. 2018
Koordinace postupu a metodická podpora třídního učitele druhého ročníku,
důvodem je přetrvávající nekázeň ve třídě. Příprava individuálních pohovorů
s problematickými žáky – 13. 3. 2018
Koordinace postupu a metodická podpora třídního učitele druhého ročníku při
vedení TH. – 14. 3. 2018
Individuální vzdělávání – Člověk v tísni – návštěva promítaných filmů z cyklu
Jeden svět (Za hranicemi možností, Nic jako dřív, Poslední svého druhu,
Rebelská střední v Berlíně, Čističi aj.) – 17. – 22. 3. 2018 – zpracování materiálů
pro preventivní program školy.
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 27. 3. 2018

B ŘEZEN :







D UBEN :






Setkání s krajským metodikem prevence – PPP Plzeň – 3. 4. 2018
Specializační studium pro školního metodika prevence (CPPT Plzeň) - 5. – 7. 4.
2018
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 24. 4. 2018
Jednání s matkou žáka třetího ročníku o pokračujících problémech
s docházkou, záškoláctví a soustavném neplnění studijních povinností.
Aktualizace materiálů na nástěnce metodika prevence.

K VĚTEN




Specializační studium pro školního metodika prevence – (CPPT Plzeň) – 18. –
19. 2018
Navázání spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci. Účast čtyř tříd (1.M,
1.E, 2.F, 3.E) na dotazníkovém šetření týkající se netolismu.
Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 29. 5. 2018

Č ERVEN



Specializační studium pro školního metodika prevence – (CPPT Plzeň) – 9. 6.
2018
Ve spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci realizovány bloky
odborných přednášek o problematice a úskalích netolismu. Přednášek se
zúčastnily třídy participující na dotazníkovém šetření (1.M, 1.E, 2.F, 3.E) – 19. 5.
2018.

P ODPORA ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI :
Žákům byla poskytována podpora formou individuálních konzultací jejich potíží, doporučeními
možných postupů, psychickou podporou a v některých případech následnými zásahy ve
třídních kolektivech. Na základě důvěry žáků i rodičů k pedagogickému sboru, pracovníkům
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ŠPP a vedení školy je možné často velice účinně řešit problémy v samém začátku, dříve než
stačí přerůst ve zdlouhavý či vážný problém.
K DE SE NÁM MOC NEDAŘI LO ?
Nepodařilo se realizovat některé plánované akce, a to z časových důvodů, zejména díky
pokračujícímu časově náročnému studiu specializačního kurzu metodika prevence nebo
z důvodu nenalezení časové shody s externí organizací. Velmi častým problémem je také
značná finanční náročnost akreditovaných programů.
Mgr. Lucie Martínková
6.3

Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště

Cílem ŠPP bylo poskytování poradenských služeb žákům, učitelům a rodičům ve škole a
v domově mládeže, kde jsou žáci ubytováni. Došlo ke sjednocení společných postupů a
užívaných kritérií pro práci s žáky, třídními skupinami, učiteli a rodiči. Tak jako v předchozích
školních letech jsme se ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školní metodičkou primární
prevence zaměřovaly na aktivity s žáky formou individuálních a skupinových činností
screeningového, diagnostického a intervenčního charakteru. Komplexním šetřením ve třídách
jsme získávaly informace o aktuálním klimatu tříd, skupinové dynamice, individuálních
postojích a prožívání žáků. Získané údaje jsou podkladem k řešení nejrůznějších problémů
týkajících se žáků a tříd ve škole. Informace nám ukazovaly na klima a soudržnost třídy,
utváření společenských pravidel, obtížnost učení i celkovou psychohygienickou oblast u
některých žáků. Mohly jsme uplatňovat vliv na sociální atmosféru školy i školní třídy, korigovat
vztahy mezi žáky a učiteli, přirozeně vstupovat do komunikace mezi školou a rodiči, také mezi
učiteli a vychovatelkami v domově mládeže. Sledovat zprostředkovaně rodinné zázemí, pobyt
v domově mládeže a podmínky žáků ke studiu a k hodnotným zájmovým aktivitám nebo
naopak k závažným projevům nevhodného chování.
S žáky s poruchami učení a chování i nadanými žáky jsme během školního roku zpracovávaly
individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory. Žákům z kulturně odlišného nebo
sociálně problematického prostředí jsme poskytovaly návod či pomoc v řešení jejich aktuální
situace. Komunikace je založena na předpokladu, že: “Člověk je náchylný všechny
mnohovýznamové situace, se kterými se setká, interpretovat ve shodě s vlastními
zkušenostmi a potřebami.“ Všem žákům jsme zajišťovaly průběžnou pedagogickou podporu
s doporučením volby vhodných studijních návyků podle jejich skutečné potřeby při vzdělávání.
Některé žáky jsme intenzivně připravovaly na vykonání státní maturitní zkoušky.
Pravidelně jsme se setkávaly s ředitelkou a vedením školy, třídními a ostatními učiteli,
vychovatelkami z domova mládeže a ostatními pracovníky školy. Snažily jsme se o aktuální
řešení vzniklých problémů, rozvíjení dobré školní atmosféry, otevřené komunikace, důvěry a
vzájemného respektu.
Absolvovaly jsme odborné semináře a workshopy zaměřené na didaktickou, pedagogickou,
speciálně pedagogickou a psychologickou problematiku v poradenství, včetně kariérového
poradenství a programu „Společné vzdělávání“. Spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou, speciálními pedagogickými centry, P-centrem, Ledovcem a
odbornými lékaři v Plzeňském kraji.
Mgr. Eva Polanová
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6.4

Hodnocení činnosti kariérové poradkyně

Pozice kariérové poradkyně byla na naší škole nově zřízena na začátku školního roku 2017/18.
Náplní činnosti kariérového poradce jsou konzultace se žáky a rodiči, poradenství v oblasti
zahraničních mobilit, doporučování vhodných informačních zdrojů, podpora žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a spolupráce s institucemi. V rámci této pozice jsem
v průběhu školního roku 2017/18 absolvovala nejdříve podzimní školení a poté i 80ti hodinový
akreditovaný vzdělávací program pořádaný KCVJŠ Plzeň. V průběhu školního roku probíhaly
v jednotlivých měsících individuální konzultace se žáky, exkurze, workshopy a množství
zahraničních akcí. Velkou část práce tvoří organizace zahraničních praxí v Německu.
Z ÁŘÍ
Dvě žákyně absolvovaly zahraniční praxi ve Weidenu, kromě rozšíření slovní zásoby se
seznámily s pracovními podmínkami na německém trhu práce a po ukončení praxe obdržely
Europass mobilita.
Ř ÍJEN
Další dva žáci absolvovali zahraniční praxi v JUBI Waldmünchen. Rozšířili si nejen odbornou
slovní zásobu, ale i kompetence v oblasti IT. Po ukončení praxe obdrželi Europass mobilita.
V průběhu praxe jsme tyto dva žáky a zařízení JUBI navštívili v rámci exkurze s našimi mladšími
žáky. Ti měli možnost seznámit se s obsahem praxe, náplní práce a mohli se ptát přímo
aktuálních praktikantů i koordinátora praxe p. Singera.
L ISTOPAD
Návštěva partnerské školy ve Weidenu, setkání žáků. Účast našich žáků na hodině NJ,
prohlídka města. Exkurze v Agentur für Arbeit, kde proběhla krátká přednáška o podmínkách
pro zahraniční studenty a pracovníky na trhu v Německu. Účast na veletrhu „Posviť si na
budoucnost“ – na stánku naší školy jsme předávali rodičům i žákům informace o studiu i
případné další kariéře po absolvování naší školy. Naši žáci v rámci tohoto veletrhu navštívili
zejména stánky ZČU a informační přednášky jednotlivých fakult. Workshop na téma „Životopis
v NJ“ ve spolupráci s Agentur für Arbeit.
P ROSINEC
Proběhlo cvičné testování ÖSD ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat. Žáci si mohli zdarma
vyzkoušet testování a zjistit na jaké jazykové úrovní se nachází. V prosinci proběhla již tradiční
předvánoční návštěva žáků a učitelů z weidenské školy u nás v Plzni. Pro žáky byla připravena
interaktivní hodina ČJ, pro učitele pak prezentace práce v prostředí Moodle. Třída 1. A
absolvovala workshop v Infokariéře s názvem „Kdo jsem“ zaměřený na sebepoznání.
B ŘEZEN
Další dva žáci absolvovali praxi v JUBI Waldmünchen a na závěr obdrželi Europass mobilita.
Dále proběhla interaktivní ekonomická hra „Naše firmy“. Žáci si vyzkoušeli formou hry různé
pozice v rámci firmy, kterou museli založit a úspěšně vést s různými nástrahami trhu. Čtvrté
ročníky navštívily IPS Úřadu práce, kde dostali aktuální informace ke stavu zaměstnanosti
v Plzeňském kraji.
D UBEN
I žáci učňovského oboru navštívili IPS Úřadu práce, kde se mohli ptát na svoji pozici na trhu
práce a na to kde a jak se ucházet o zaměstnání. V dubnu proběhly přednášky na téma „Můžeš
podnikat“, ve kterých vystoupili úspěšní podnikatelé, kteří prezentovali žákům čtvrtých
ročníků, jak začínali, jaké nástrahy museli překonat a jak se vyvíjel jejich podnik na trhu práce.
V dubnu také proběhla konference v Moving station v Plzni, kde proběhly přednášky a diskuze
zaměřené na kariérové poradenství a praxe žáků. Čtvrté ročníky se ještě zúčastnily takřka na
poslední chvíli před maturitou Veletrhu práce v plzeňské pobočce MUP Praha, kde se mohli u
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stánků setkat se zaměstnavateli z Plzeňského kraje. Zahájení studia vzdělávacího programu
KCVJŠ Plzeň „Rozvoj kompetencí v kariérovém poradenství“ v rozsahu 80 hodin.
K VĚTEN
Probíhalo vydávání rozhodnutí o přijetí žáků na naši školu. Rodičům i žákům byly předány
důležité informace usnadňující nástup žáků do prvních ročníků. Třída 2. M se účastnila
workshopu v Infokariéře na žádost vyučujících ve třídě, kteří vidí velký problém v motivaci
žáků a mají obavu, zda budou schopni absolvovat závěrečné zkoušky.
Č ERVEN
Organizace exkurze pro partnerskou ZŠ. Seznámení s oboru na naší škole a poté návštěva
přepravního uzle České pošty v Křimicích, kde mohli žáci přímo vidět uplatnění našich oborů
v praxi. V červnu proběhla praxe německých studentů v Plzni, na které se podílíme především
organizací pracovních míst pro praktikanty. Spolupracující organizace Agentur für Arbeit pro
naše žáky zorganizovala exkurzi do německé firmy BHS. Návštěva firmy GK Software v Plzni.
Tato firmy nám nabídla možnost stáže pro naše žáky ve své německé pobočce v Schönecku.
Prodiskutovány administrativní a organizační podmínky a exkurze na podzim 2018.
Mgr. Leona Jiránková

7

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

V průběhu výchovně vzdělávacího procesu klademe důraz nejen na vytváření a posilování
odborných kompetencí žáků, ale velkou pozornost věnujeme i výchovnému působení v rámci
školních i mimoškolních aktivit.
7.1

Sportovní aktivity

Mezi významné aktivity, kterými se škola prezentuje na veřejnosti, nepochybně patří i účast
v řadě sportovních soutěží, mnohé z nich se konaly pod záštitou sportovního kroužku pod
vedením Mgr. Lhotáka:
Datum
Název akcí a počet účastníků
Umístění
Středoškolský atletický pohár - okres Holky – 5. místo
19. 9. 2017
pořadatelé
Kluci – 6. místo
11 žáků a 11 žákyň
Okresní přebor v přespolním běhu –
Kluci – 3. místo
3. 10. 2017
kategorie VI.B
Holky – 7. místo
6 žáků a 6 žákyň
Krajský přebor ve stolním tenisu
Holky – 2. místo
12. 10. 2017
4 žáci a 2 žákyně
Kluci – 4. místo
Krajský přebor v basketbalu 3x3 – kategorie
Holky – 5. místo
23. 10. 2017
VI. A – pořadatelé
Kluci – 8. místo
4 žákyně a 4 žáci
Krajský přebor v házené – kategorie VI.A 25. 10. 2017
holky
Holky – 6. místo
10 žákyň
Krajský přebor v házené – kategorie VI.A 30. 10. 2017
kluci
Kluci – 2. místo
8 žáků
7. 11. 2017
Okresní přebor v basketbalu – kluci
Kluci – 5. místo
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7. 11. 2017
14. 11. 2017
21. 11. 2017

22. 11. 2017

4. 12. 2017
7. 12. 2017
8. 12. 2017
13. 12. 2017
18. – 19. 12. 2017
20. 12. 2017
2. – 6. 1. 2018
26. 1. 2018
7. 2. 2018
13. 2. 2018
21. 3. 2018
5. - 6. 4. 2018
24. 4. 2018
25. 4. 2018
10. 5. 2018

7 žáků
Středoškolská futsalová liga – kluci – 1.kolo
11 žáků
Okresní přebor v basketbalu – holky
7 žákyň
Okresní přebor ve volejbale – kategorie VI.B
- kluci
8 žáků
Okresní přebor ve volejbale – kategorie VI.B
- holky
8 žákyň
Středoškolská futsalová liga – holky – 1.kolo
- pořadatelé
7 žákyň
KB Florbal Challenge – okres - dívky
11 žákyň
KB Florbal Challenge – okres - kluci
11 žáků
Středoškolská futsalová liga – kluci – 2.kolo
- pořadatelé
10 žáků
Okresní přebor v halové kopané
11 žáků a 8 žákyň
Putovní pohár ředitelky školy ve stolním
tenise – škola - pořadatelé
32 žáků a 6 žákyň
Lyžařský kurz – Hinterstoder – Rakousko
34 žáků
Okresní přebor ve florbalu – kluci
12 žáků
Okresní přebor ve florbalu – holky
7 žákyň
Středoškolská futsalová liga – kluci – Divizní
finále
10 žáků
Krajský přebor v silovém čtyřboji – kluci
4 žáci
Republikové finále v silovém čtyřboji – kluci
4 žáci
Krajský přebor v orientačním běhu
4 žáci a 4 žákyně
Okresní přebor Poháru J. Masopusta –
pořadatelé
13 žáků
Krajský přebor Poháru J. Masopusta –
pořadatelé

Kluci – 2. místo
Holky – 5. – 6. místo
Kluci – 5. místo

Holky – 11. místo

Holky – 3. místo
Holky – 7. místo
Kluci – 7. – 8. místo
Kluci – 1. místo
Kluci – 10. místo
Holky – 10. místo

Kluci – 6. místo
Holky - 9. – 10. místo
Kluci – 3. místo
Kluci – 1. místo
Kluci – 14. místo
4. místo
Kluci – 5. místo
Kluci – 4. místo
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12. – 15. 6. 2018
7.2

14 žáků
Sportovní kurz – Úborsko
Žáci 3. ročníku

Soutěže, ve kterých jsme zaznamenali významnější umístění

Učitelé průběžně aktivně pracují s žáky, věnují se žákům nadaným a talentovaným,
každoročně je zapojují do širokého spektra soutěží. Naše škola získává body v rozvojovém
programu vyhlašovaném MŠMT ČR Excelence středních škol, který slouží podpoře a zvyšování
kvality péče o talentované žáky.
V uplynulém školním roce jsme díky nebývalému úsilí žáků a jejich pedagogů získali cenné
vítězství a čelná místa v prestižních soutěžích na krajské či celorepublikové úrovni a dokázali
tak, že naše škola dokáže připravit ve svém oboru kvalitní odborníky, kteří díky svým
jazykovým schopnostem uspějí i v nadnárodních firmách. Škola byla i v letos zřizovatelem
oceněna 1. místem v Soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2017/18.
S OUTĚŽ

U MÍSTĚNÍ

P OČET
ÚČASTNÍKŮ

Networking Academy Games (družstva) – ústřední kolo
Technika má zlaté dno – krajské kolo
Technická olympiáda Plzeňského kraje 2018
Soutěž v programování – krajské kolo
Soutěž v programování – celorepublikové kolo
SOČ - krajské kolo
Olympiáda v cizích jazycích – RJ – krajské kolo
Celorepublikové kolo olympiády v RJ
Mistrovství ČR v grafických předmětech – krajské kolo
Mistrovství ČR v grafických předmětech – celostátní kolo
Logická olympiáda – krajské kolo
Celostátní soutěž v poštovních dovednostech
ARS POETICA Puškinův památník – krajské kolo
Náboj 2018 - mezinárodní soutěž

6
2
20
8
1
8
3
2
3
1
3
3
1
5

4.
2.
2., 3., 5x4.
1.
1.a 2x2.
2x1., 3.
7.
2.
27.
4.
2.
337.

S cílem umožnit žákům rozvinout a porovnat své schopnosti v silné konkurenci středních škol
jsme se v hojné míře zapojili i do dalších soutěží:
1. Fiktivní výběrové řízení
2. Městská soutěž v psaní na klávesnici
3. Matematika je hra
4. Konverzační soutěž v anglickém jazyce
5. Olympiáda v českém jazyce
6. Olympiáda v anglickém jazyce
7. Olympiáda v německém jazyce
8. Bobřík informatiky
7.3

Akce pro veřejnost

Již sedm let škola nabízí ve spolupráci s ÚMO 3 v odpoledních hodinách své prostory, vybavení
a lektory v kurzech pro seniory zaměřené na práci s PC. Na této aktivitě se podílí i naši žáci,
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kteří jsou nejen pomocnou rukou vyučujícím a především pak samotným seniorům, ale někteří
z nich i kurzy samostatně lektorují. V některých ročnících je o tuto činnost velký zájem. Tím se
nám daří realizovat na škole mezigenerační učení.
Stejně jako loni jsme zprostředkovali několik běhů přípravných kurzů Obecné studijní
předpoklady a Základy společenských věd, které se konaly o víkendech pod patronací
společnosti www.scio.cz, s.r.o.
Stejně jako v předchozích letech jsme budoucím žákům nabídli přípravné kurzy z matematiky
a českého jazyka před přijímacími zkouškami.
7.4

Činnost redakce školního časopisu

Školní časopis INFIŠ již devátým rokem putoval mezi rukama a prsty žáků všech ročníků.
Tentokrát však spatřily světlo světa pouze dvě čísla, a to z listopadu 2017 a z února 2018.
Nízkou produkci lze přičíst na vrub zaneprázdněnosti vedoucího redakce kvůli zapojení do
dalších dvou projektů, ale také i stagnujícímu zájmu samotných redaktorů o působivé články.
Z tohoto důvodu se INFIŠ neúčastnil žádné z celorepublikových soutěží. V příštím školním roce
by měla být účast na soutěži Školní časopis roku opět prioritou.
Mgr. Ondřej Janda
7.5

Hodnotící zpráva o činnosti koordinátora autoevaluace

Na základě plánu autoevaluace jsme hodnotili oblast výsledků vzdělávání žáků. Dále jsme se
zaměřili na oblast podpory školy žákům a spolupráci s rodiči. Nepodařilo se nám provést
dotazníkové šetření ohledně spokojenosti rodičů s informačními a komunikačními nástroji
školy. Rádi bychom měli zpětnou vazbu ohledně silných a slabých stránek naší školy, abychom
se mohli dále zlepšovat. Pokusíme o to v příštím roce.
P ODMÍNKY KE V ZDĚLÁVÁNÍ
 Jsou i nadále přizpůsobovány potřebám jednotlivých předmětových komisí.
O BSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁ VÁNÍ
 Na konci školního roku došlo k vytvoření změn ve stávajících ŠVP.
 Hospitační činnost proběhla hlavně ve vyučovacích hodinách u nově příchozích a
začínajících pedagogů. Z organizačních důvodů a časové vytíženosti některých
vyučujících se více hospitací nepodařilo uskutečnit. Z hlediska klimatu a interakce
učitele a žáků bylo shledáno několik podnětů k řešení. Po konfrontaci třídy a části
pedagogického sboru byly částečně nebo úplně vyřešeny.
P ODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM , SPOLUPRÁCE S RODIČI , VLIV VZÁJEMNÝCH VZT AHŮ ŠKOLY , ŽÁKŮ , RODIČŮ
A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ

•

•

Návrhy a připomínky ze školního parlamentu se týkaly většinou provozu na obou
budovách školy nebo konfrontací třídy s vyučujícím. Všechny připomínky byly
průběžně řešeny.
Návrhy a připomínky z třídních aktivů byly řešeny buď přímo na místě s vedením školy,
nebo po třídních schůzkách. Zápisy z rady rodičů i třídních aktivů jsou uloženy u
zástupce ředitele.

V ÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
• Vyhodnocení úspěšnosti vzdělávání probíhá vždy na konci pololetí školního roku.
V pozitivním směru pokračuje trend ve snižování počtu žáků, kteří konají zkoušky
k doplnění podkladů pro hodnocení i počet žáků, kteří na konci školního roku skládají
opravnou zkoušku.
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•

Výsledky maturitních zkoušek na naší škole kopírují celostátní průměr. Dlouhodobě se
nedaří motivovat žáky k řádné přípravě s dostačujícím předstihem tak, aby všichni
maturitní zkoušku zvládli.

Mgr. Miroslava Hesová

8

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Akce
Specializační kurz prevence rizikového chování
Seminář o GDPR
Seminář o GDPR
Výuka ve fiktivní firmě
ASC/ITC meeting
Kam směřuje Plzeňský kraj
Kam směřuje Plzeňský kraj
Kybernetická bezpečnost (výzva č. 10)
Setkání VP
Seminář pro ŠMP
Národní konference Erasmus+ a eTwinning
Informační schůzka VP na ÚP
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Seminář Microsoft Dynamics 365
Roadshow pro školy
Workshop NAG-IoT
Inovativní formy práce k osobnostnímu rozvoji s využitím ICT

Prezi - elegantní prezentace v kostce
KOSS pro management škol
KOSS pro management škol
Měsíc kybernetické bezpečnosti - soutěž "The Catch"
Banky a jejich produkty
Banky a jejich produkty
Kariérové poradenství pro ZŠ a SŠ
Oxford Professional Development for Secondary Teachers
Syntaktická problematika češtiny ve výuce
Rozvíjíme matematickou gramotnost pro SŠ
Finančně gramotná a podnikavá škola
Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování
Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování
Fyzikální bádání hravě
Hry a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
Hry a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
Seminář o bezpečnosti
Setkání ŠMP SŠ
Robotický workshop
Robotický workshop

Organizátor
CPPT
Cesnet
Cesnet
NÚV Praha
i-com-unity
RRA PK
RRA PK
SSŠ Plzeň
PPP
PPP Plzeň
DZS Praha
ÚP
KCVJŠ
CCV IS
MŠMT
i-com-unity
KCVJŠ
KCVJŠ
NIDV
NIDV
Cesnet
KCVJŠ
KCVJŠ
Infokariéra Plzeň
Oxford UP
NIDV
NIDV
KÚ PK
NÚV Praha
NÚV Praha
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
Cesnet
PPP Plzeň
KÚ PK
KÚ PK

Vyučující
Martínková
Zima
Průcha
Šmejkalová
Zima
Holubová
Šmídl
Zima
Hesová
Martínková
Wolfová
Hesová
Holubová
Šmídl
Stejskal
Zima
Lopatová
Novotný
Holubová
Šmídl
Zima
Šmídl
Šleglová
Jiránková
Wolfová
Janda
Stejskal
Šmídl
Holubová
Šmídl
Novotný
Gottfriedová
Kupková
Zima
Martínková
Prynych
Stejskal
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KOSS pro předsedy ZMK
KOSS pro předsedy ZMK
KOSS pro předsedy ZMK
KOSS pro předsedy ZMK
KOSS pro předsedy ZMK
KOSS pro předsedy ZMK
Kritéria kvalitní školy
Inspirace pro zkvalitňování výuky př. předm. a matem.
KOSS - písemná práce z AJ
KOSS - písemná práce z AJ
Cisco Cybersecurity Fundamentals
Výchova k podnikání a podnikavosti
2018 EMEA SUSE Expert Days - Prague
Seminář učitelů ruského jazyka
KOSS pro ŠMK
KOSS pro ŠMK
Pearson EduTour Win-Win Theory
Pearson EduTour Win-Win Theory
GDPR pro školy
Setkání ŠMP SŠ
Didinfo 2018
Seminář vzdělávání k občanství pro 21. století
Kritéria kvalitní školy
Konference - spolupráce škol a firem
Konference - spolupráce škol a firem
Budování vztahů v kolektivu třídy
Cisco Cybersecurity Fundamentals
Reforma financování regionálního školství
Reforma financování regionálního školství
Cybersecurity Operations
Hacking v praxi
Čtenářská gramotnost

NIDV
NIDV
NIDV
NIDV
NIDV
NIDV
KÚ PK
ČŠI ČR
NIDV
NIDV
ALEF NULA, A.S.

Workshop Kariérové poradenství

P_KAP, POV

9
9.1

SUSE Linux
ZČU
NIDV
NIDV
Bohemian Ventures
Bohemian Ventures
Bakaláři
PPP Plzeň
TU Liberec
KÚ PK
ČŠI ČR
Infokariéra Plzeň
Infokariéra Plzeň
KCVJŠ
ALEF NULA, A.S.
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
ZČU
Gopas
P_KAP, POV

Lopatová
Břízová
Mikulášová
Gottfriedová
Karnold
Janda
Holubová
Břízová
Kupková
Václavíková
Zima
Soukupová
Fiala
Gottfriedová
Hesová
Lhoták
Wolfová
Polanová
Šmídl
Martínková
Průcha
Hesová
Holubová
Novotný
Jiránková
Martínková
Zima
Holubová
Šmídl
Zima
Zima
všichni uč
vyučující
POV

Zapojení školy do projektů
Projekty podpořené EU

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005009
Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení
vnitřní konektivity školy
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Tento projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu ve výzvě č. 7 – ITI – Plzeň – SC 2. 4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání.
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Bylo rekonstruováno 5 odborných učeben, které byly vybaveny novými PC sestavami a
nezbytným nábytkem. Dále byla nově vytvořena polytechnická dílna vybavená moderními
technologiemi zajištěna vnitřní konektivita školy.
V následujícím období budeme sledovat pětileté období udržitelnosti projektu.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006839
Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury odborných učeben
Tento projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Cíle tohoto projektu doplňují cíle výše uvedeného
projektu, a to zejména v oblasti vnitřní konektivity. V rámci projektu byla provedena
rekonstrukce non-IT infrastruktury školní serverovny. Pro testování a výuku různých aplikací,
systémů a technologií jsme pořídili servery a síťové prvky, na kterých bude možno pracovat
s virtualizačním prostředím, různými síťovými scénáři a nevirtualizovanými systémy. Jejich
prostředí je izolováno od školní sítě tak, aby nemělo možnost negativně ovlivnit provoz školní
sítě.
Doba realizace: 23. 10. 2017 – 30. 9. 2018

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Tento projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Cílem projektu je podpořit odborné, technické, přírodovědné a v neposlední formě i
všeobecné vzdělávání žáků, a to žáků nejen naší školy, ale i partnerských základních škol,
jednak se kterými máme v současné době navázanou spolupráci, a jednak se kterými chceme
v rámci tohoto projektu spolupráci rozšířit. Cílem je využít efektivně zařízení školy pořízené z
evropských finančních prostředků (IROP, ROP, OP VVV, OP VK) a efektivně využít personální
pozice zřízené v rámci OP VVV Šablony pro SŠ.
V rámci projektu jsme v uplynulém období připravili pro žáky naší školy kroužek robotiky,
kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti, badatelský kroužek, klub matematiků,
klub aktivních žáků a čtenářský klub. Pro žáky partnerských základních škol naši učitelé
povedou v novém školním roce technický kroužek, kroužek informačních technologií a připraví
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projektové dny, ve kterých budou mít možnost poznat blíže klima naší školy a seznámit se
s obory, které u nás mohou studovat.
Kariérová poradkyně zrealizovala workshopy s prezentací zajímavých profesí pro naši
oborovou skladbu a zajistila zajímavé exkurze do firem, se kterými spolupracujeme.
Z finančních prostředků projektu byly pořízeny modelářské komponenty pro sestavení dronů,
kvadrokomptér, letadel, dále datalogger s příslušenstvím a robotická stavebnice.
V následujícím roce dokoupíme IT komponenty pro rozšíření činnosti kroužků, dataprojektory,
notebooky, IP kameru a nahrávací zařízení včetně potřebného nábytku.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005756
Nastartuj si kariéru
Projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum,
Vývoj a Vzdělávání. Jde o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony
pro SŠ.
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
V uplynulém školním roce jsme z financí projektu hradili pozici školního speciálního pedagoga,
nově zřídili funkci koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového
poradce. Někteří učitelé vyzkoušeli moderní vzdělávací metody a vyzkoušeli si tandemovou
výuku. Pro žáky ohrožené neúspěchem jsme zrealizovali 17 doučovacích kroužků z matematiky
a českého jazyka a literatury.

2015-1-DE03-KA219-0136493
Výzvy pro naše kultury – THE CHALLENGES OF OUR CULTURES
Klíčová akce:
Doba realizace:

Strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání
1. 10. 2015 – 30. 9. 2017

V září proběhlo vyhodnocení projektových aktivit a byla zpracována a odevzdána závěrečná
zpráva o realizaci projektu.
Spolupracovali jsme se školami z Německa, Itálie, Polska a Španělska zejména při organizaci
výměnných odborných praxí a vzájemných společných aktivit jako je tvorba plakátů,
prezentací, videí a alb. Žáci komunikovali se žáky zahraničních partnerských škol
prostřednictvím videokonferencí, emailů, chat blogů na sociálních sítích a dalších moderních
komunikačních prostředků. Ke společné spolupráci využívali prostředí eTwinning, což je
aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou
komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. Komunikačním
jazykem projektu byla angličtina.
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CZ.1.14/2.4.00/34.03172
Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce
Projekt Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce byl realizován v rámci operačního
programu ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům vstup na pracovní trh a posílit jejich odborné kompetence
a znalosti v oblastech ICT a logistiky, zvýšit jejich jazykovou vybavenost a naučit je zdravému
životnímu stylu. V rámci projektu byly vybaveny 4 učebny:
 počítačová laboratoř
 jazyková laboratoř
 učebna logistiky
 přírodovědná učebna
Výdaje projektu byly z 85 % financovány dotací z Regionální rady a z 15 % Plzeňským krajem.
Fyzická realizace projektu proběhla v období 2. 1. až 26. 8. 2015, v současnosti je sledována
5letá udržitelnost projektu.
9.2

Mezinárodní aktivity a projekty
Za finanční podpory Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem Plzeň proběhl 6. ročník odborné praxe
šesti žáků v německých příhraničních firmách a podnicích. Praxe
se nám daří rozšiřovat díky masivní motivaci žáků našimi němčináři
a díky vynikající spolupráci s naší partnerskou školou ve Weidenu
a mládežnickým střediskem ve Waldmünchenu.
Žáci - účastníci programu získali evropský certifikát tzv. Europassmobility, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším
profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraniční

odborné praxi.
Za podpory koordinačního centra Tandem a pod patronací Agentur für Arbeit z Weidenu
zrealizovala kariérová poradkyně exkurze do německých firem. Podmínkou účasti na těchto
akcích bylo mimo jiné absolvování přípravných hodin, kde si žáci rozšířili slovní zásobu v oboru
informační technologie, a hlavně museli úspěšné absolvovat závěrečné testy.
V červnu 2018 jsme zajistili výměnnou praxi pro žáky partnerské německé školy. Po dvoudenní
animaci pracovali například na Krajském úřadu PK, v Regionálním infocentru nebo v SVČ
Radovánek.
Třem našim žákům, absolventům oboru Informační technologie, se podařilo v rámci programu
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"Erasmus for Young Entrepreneurs" zajistit odbornou stáž ve firmách v Irsku a Německu, kde
budou mít možnost pokusit se realizovat své podnikatelské zaměry a využít vše, co se na naší
škole naučili.
9.3

Projekty v rámci Plzeňského kraje

Aktivity školy vedoucí ke zkvalitnění výuky a
školního klimatu pravidelně podporují dotace z KÚ PK zaměřené na prevenci rizikového
chování a mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže. Poskytnuté finanční prostředky jsme
využili na zajištění dopravy na seznamovací pobyt pro žáky 1. ročníků, studium školního
metodika prevence a na dopravu žáků v rámci výjezdů žáků do Německa na motivační
workshopy a praxi.
V rámci Plzeňského kraje a za jeho finanční podpory každoročně zajišťujeme Celostátní
matematickou soutěž vyhlašovanou MŠMT ČR pro žáky SOŠ a SOU, v letošním roce již její 26.
ročník.

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání
Škola úspěšně spolupracuje s ÚMO 3, který se finančně podílel na
realizaci kurzů pro seniory ze svého obvodu. I nadále pořádala škola
kurzy nejen pro seniory zaměřené na práci s PC.
V rámci spolupráce s Českou poštou, s. p., naším strategickým
partnerem a důležitým zaměstnavatelem části našich absolventů,
jsme zajišťovali realizaci adaptačních kurzů pro jejich nové zaměstnance.

11 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena inspekční činnost.
Od ČŠI škola obdržela v červnu 2018 školní zprávu z pilotního šetření PISA 2018.

12 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2017/18 poprvé v rámci projektu „Nastartuj si kariéru“ vznikla na naší škole
funkce „Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů“. Procesy, které do té doby probíhaly
živelně, dostaly řád. Během školního roku se během kulatých stolů pedagogů školy a možných
budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického
vyučování podařilo nově navázat spolupráci s firmami NOVEM Car Interior Design, k. s.,
INVENTI Development, s. r. o., Skeleton Software, s.r.o., RTsoft, s.r.o., Eurosoftware, s.r.o.,
Česká spořitelna, a.s., Data-ing, s.r.o.
Během kulatých stolů se kromě tradiční spolupráce v oblasti praxí probírali i např. možnosti
brigád pro žáky, nábor absolventů, vedení témat MP, přednášky odborníků z praxe nebo
vedení kroužků odborníky z firem např. v tandemu s našimi učiteli. Některé firmy nabízely
možnost kompenzací nákladů na dojíždění formou peněžní odměny pro žáky, možnost

63

motivační exkurze pro žáky, zájem bezplatně vzdělávat budoucí spolupracovníky, soutěže pro
žáky.
Mnoho firem je již našimi tradičními partnery (např. Česká pošta, s.p.). Zde jsme hledali
možnosti, jak stávající spolupráci ještě zkvalitnit a prohloubit. S jinými firmami v minulosti
spolupráce úspěšně probíhala, ale v důsledku personálních změn byla přerušena (např. O2
Czech Republic a.s.). Zde jsme hledali cesty, jak spolupráci opět obnovit.
S novými i stávajícími partnery spolupracujeme především v oblasti praxí pro naše žáky.
Spolupráce se však rozvíjela i jinými, na schůzkách probíranými, směry. Uspořádali jsme
několik exkurzí (např. do Zákaznického centra a Call centra Skupiny ČEZ, do SPU Plzeň České
pošty s.p., či do softwarové firmy RTsoft s.r.o.). Firma RTsoft s.r.o. pro naše žáky přímo ve
vyučování uspořádala přednášku na zajímavé téma „Aplikace pro Android za půl hodiny“. A
odborníci ze stejné firmy připravili pro žáky 3 témata maturitních prací.
Workshopy příkladů dobré praxe a zpětné vazby z absolvovaného praktického vyučování nám
zase pomohly získat zpětnou vazbu po souvislých odborných praxích žáků 3. a 4. ročníku.
Žákům pomohly vylepšit schopnost napsat kvalitní motivační dopis či strukturovaný životopis.
Kromě přímé spolupráce s firmami jsme se žáky navštívili také veletrhy práce, jako např. Posviť
si na budoucnost. I zde jsme samozřejmě hledali vhodné partnery pro spolupráci. Správou
informačních technologií města Plzně jsme byli pozváni, abychom se podělili o své zkušenosti
na konferenci „Spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků“. A abychom zájemcům z
řad našich žáků představili nové partnery, sami jsme pořádali za účasti 4 firem (RTsoft, Inventi,
Eurosoftware, Skeleton Software) již druhý ročník „Workshopu zaměstnavatelů“.
Mgr. Martin Novotný

13 Základní údaje o hospodaření školy
13.1 Materiálně technické vybavení
Na přelomu kalendářního roku 2017/2018 proběhla v ulici Čelakovského (Domov mládeže)
oprava havarijního stavu přípojky a vnitřního rozvodu kanalizace. Na začátku letních prázdnin
byla na Domově mládeže zahájena oprava havarijního stavu střechy. Na obě akce byl KÚPK
poskytnut investiční příspěvek. Stejně jako v předchozích letech pokračovala na Domově
mládeže inovace pokojů z prostředků školy – výměna podlahové krytiny, izolace podlahy,
snížení stropních podhledů a výmalba pokojů. Do opravených pokojů byly zakoupeny nové
psací stoly, židle a skříně. Pro žáky bylo pořízeno sportovní vybavení pro výuku tělesné
výchovy. Pro lepší zabezpečení prostor byl rozšířen kamerový systém.
Materiální vybavení školy je průběžně zkvalitňováno také čerpáním dotací EU v rámci realizace
schválených projektů.
V květnu 2018 byla s Plzeňskou teplárenskou, a. s. podepsaná smlouva Zajištění monitoringu
energií. Ve všech objektech školy byla nainstalovaná čidla k měření spotřeby tepla a vody.
Spotřeba je průběžně vyhodnocována.
13.2 Hodnocení doplňkové činnosti školy
BUFET
Pro žáky nejznámější a nejvyhledávanější z aktivit doplňkové činnosti je školní bufet. Poskytuje
své služby od 7:00 ráno do 12:00, resp. do 16:00 hod. Zájemci si mohou zakoupit slané i sladké

64

pečivo, bagety, sušenky, oplatky. Pokračovali jsme ve škole ve výrobě zdravých svačin –
housek nebo chlebů plněných šunkou nebo sýrem s velkou zeleninovou oblohou. Nabídku
doplňovaly oblíbené párky v rohlíku. K dispozici je dále široký sortiment minerálních vod.
Služby bufetu doplňuje automat na kávu a ve druhé školní budově automat na drobné oplatky
a bagety.
Již několik let slouží bufet u haly, který je k dispozici hlavně uživatelům haly v odpoledních
hodinách a o víkendech. Do sortimentu patří trvanlivé sladké a slané pečivo, minerální vody,
káva, čaj a nealkoholické pivo.
PRONÁJMY UČEBEN, ORGANIZOVÁNÍ KURZŮ
Mezi krátkodobé akce patřily pronájmy pro akce a školení:
-

www.scio.cz, s.r.o. – přípravné kurzy Obecné studijní předpoklady a Základy
společenských věd a to o víkendech v zimních měsících
Grafia s.r.o. Plzeň, rekvalifikační kurzy – (kurzy Asistentka – sekretářka, ev. projektové
kurzy „Vykroč za prací“ nebo „S jazyky za prací“ včetně závěrečných zkoušek celkem o
více než 200 hodinách v průběhu školního roku)
Po celý školní rok byla České poště s. p. pronajímána výuková učebna a učebna APOST.
Celkem se jednalo o víc než tisíc hodin.
Pronájem počítačové učebny pro školení mzdového programu firmě Alfa Software,
s.r.o.
Pronájem učebny pro kurz MUDRstart firmě Scintio s.r.o.

I nadále pořádala škola kurzy nejen pro seniory zaměřené na práci s PC (Základy práce na PC,
práce na PC pro mírně pokročilé zaměřené na práci s textem a kurz na úpravu digitálních
fotografií pro začátečníky a následně i pro pokročilé). Velmi žádaný je kurz Práce s multimédii,
doplněná o práci se smartphony. ÚMO Plzeň 3 si objednal celkem 13 kurzů pro téměř 70
seniorů ze svého území, na kterých se finančně podílel. Téměř stejně vysoký byl i nadále počet
zájemců z jiných obvodů Plzně i mimo Plzeň, kteří si kurz hradili plně sami.
Pro potencionální studenty škola připravila přípravný kurz matematiky a českého jazyka pro
žáky základních škol před přijímacími zkouškami. Kapacita byla plně naplněna - navštěvovalo
jej celkem 34 žáků.
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S NAFUKOVACÍ HALOU
Důležitým zdrojem příjmu je pronájem víceúčelového hřiště s nafukovací halou. Hala je pro
povinnou tělesnou výchovu obsazena od 8:00 do cca 15 hod. a pak na tyto hodiny navazují
pronájmy většinou až do 22:00 h. Mezi stálé nájemce patří Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, žákovská a dorostenecká družstva především Handball klubu VŠ Slavie a HC
Plzeň. Stálé útočiště má v hale tým ATRUC (Atrofované ruce). Ostatní hodiny jsou využívány
neformálními uskupeními zájemců včetně různých firemních týmů, kteří halu využívají pro
tenis, florbal, kopanou a volejbal.
Zázemí pro nájemce je tvořeno šatnami ve školní budově, která je v těsné blízkosti. V zimních
měsících je hala nepravidelně využívána i v sobotu a v neděli jednotlivými nájemci nebo jsou
zde pořádány akce turnajového typu.
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KOPÍROVACÍ PRÁCE
Žáci mají možnost pořizovat kopie a tisknout za úplatu na multifunkčním zařízení, které je
umístěno v jídelně školy.
Ing. Jolana Šmejkalová
13.3 Přehled hospodaření organizace
P ŘÍJMY A

VÝDAJE K

31. 12. 2017( V K Č )

a) příjmy
celkové příjmy

35 458 890

poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo zákonných zástupců

1 892 352

příjmy z hospodářské činnosti

1 153 027

ostatní příjmy

32 413 511

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem

1 253 746

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:

33 968 382

náklady na platy pracovníků organizace

18 990 417

ostatní osobní náklady

0

zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění

6 385 897

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky

32 627

stipendia

0

ostatní provozní náklady

8 559 441

Tvorba 2017
Stav
P ENĚŽNÍ FONDY Číslo
k 1. 1. 2017
ORGANIZACE
účtu

Fond odměn

2
411 237 156,75

Příděl ze
zlepšeného Jiné zdroje
HV
3
4
33 931,67
0,00

Čerpání

Stav
k 31.12. 2017

5

6
0,00

271 088,42

FKSP

412
413
Rezervní fond
414
Investiční fond 416

181 147,21
371 444,65
113 805,80
16 661,61

0,00 375 939,00
236 321,00
135 726,67
0,00
312 459,81
0,00
0.00
113 805,80
0,00 1 841 729,00 1 038 861,64

320 765,21
194 711,51
0,00
819 528,97

CELKEM

920 216,02

123 316,55 1 428 491,58 1 612 370,80

1 606 094,11
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14 Projekty realizované školou financované z jiných zdrojů
N ÁZEV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROGRAMU , PROJEKTU

Erasmus +
Soutěž odborných dovedností
Podpora mezinárodní spolupráce
Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci v roce 2017
Ručičky kraje
Excelence středních škol
Projekt „Nastartuj si kariéru“
Projekt „Rekonstrukce učeben pro obor IT“

V YHLAŠOVATEL

F INANČNÍ
DOTACE

EU, DZS
SŠŠ
KÚ PK

98 375,72
20 000,00
20 000,00

KÚ PK

15 000,00

KÚ PK
MŠMT
MŠMT
MŠMT

6 000,00
18 776,00
646 985,40
94 380,00

Zpracovala Jana Rýdlová
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15 Ze školní kroniky…..
ZAHÁJILI JSME SPOLEČNĚ S PERSPEKTIVNÍM ZAMĚSTNAVATELEM…
V logistických oborech se zahájení školního roku
zúčastnila Ing. Lenka Puschnerová, ředitelka
pobočkové sítě Západní Čechy, Česká pošta, s. p. V
rámci setkání se třídami 1. A, 1. M, 2. A a 2. M
představila žákům největší logistickou firmou ČR,
seznámila je s organizačním členěním a hlavními
okruhy činností. V závěru workshopu byl prostor pro
diskuzi. Česká pošta, náš dlouhodobý partner, je
moderní nezastupitelný státní podnik, který mezi svými zaměstnanci rád přivítá i úspěšné
absolventy naší školy.

SEZNAMOVACÍ POBYT 1. ROČNÍKŮ
Jen jsme se ve škole malinko rozkoukali a hned 6. září
nás odvezly autobusy na seznamovací pobyt do
Střelských Hoštic. Při sportovních kláních jsme
poměřovali síly, týmové hry nás učily spolupráci,
prověřili jsme si i své znalosti, zručnost a tvořivost. Ve
všech disciplínách jsme soutěžili mezi třídami. Ve
fotbale byla nejlepší 1. A, v biologickém klání 1. E, v
hledání podkladu s hendikepem dosáhly stejně
skvělého výsledku 1. A a 1. M, ve dvojboji střelba +
stolní tenis zabodovala 1. E, Srandahry a přetahování
lanem byly disciplínami 1. F, v Ašókovi a Kriminálce Hoštice se dařilo 1. E a v Přijeďte k nám,
kralovala 1. M. Takže z vítězství jsme se radovali všichni, ale nejdůležitější a nejlepší bylo, že
jsme měli skvělou příležitost poznat své nové spolužáky!

EXPO PRAHA
Dne 7. 9. 2017 se 13 žáků školy zúčastnilo akce Future
Port Prague umístěné do prostor Pražské tržnice.
Jednalo se o expo futuristický festival evropského
formátu, který v Česku zatím neměl obdoby,
zaměřený na inovace a technologie budoucnosti. Na
jednom místě byly k vidění drony, virtuální a rozšířená
realita, živí kyborgové, nanotechnologie, 3D tisky,
dopravní vozidla budoucnosti. Vše za účasti světových
vizionářů a odborníků.
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DNY VĚDY A TECHNIKY 2017
Pod věží plzeňské katedrály a před Západočeským
muzeem se otevřelo v pátek 8. 9. pětatřicet expozic.
Kromě technických a přírodovědných oborů se
představily i zdravotnické, ekonomické a umělecké. V
expozicích si naši žáci řadu věcí sami vyzkoušeli a
zjistili, jaké základní fyzikální zákonitosti provázejí náš
každodenní život. Kromě prozkoumání stanovišť měli
žáci za úkol vytvořit ve skupinách prezentace se
získanými informacemi a vytvořenými fotografiemi.

SEZNAMOVÁNÍ NA DM S NOVÝMI ŽÁKY
Dne 19. 9. proběhlo jako již tradičně seznamování s žáky 1. ročníků formou diskotéky. Po dobu
celé akce nás provázela skvělá nálada.

STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR
V úterý 19. 9. 2017 naše škola opět pořádala Okresní
kolo 36. ročníku Středoškolského atletického poháru
na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Letos se nám
přihlásilo 7 chlapeckých a 7 dívčích, což je přes 160
atletů. Naše družstva se sice snažila, ale na výkony z
předešlých let letos nedosáhla. Kluci se letos posunuli
na 6. místo, když získali 6 151 bodů, ale jen 1 bod nás
dělil od 5. místa. Holky prošly generační výměnou, což
se také projevilo a výsledkem bylo konečné 5. místo
za součet 4 897 bodů.

BEIM ZWEITEN ANLAUF LIEF’S SCHON BESSER
PRAKTIKUM DER FAKF IN PILSEN 2017
(Na podruhé už to šlo lépe….., Praxe v Plzni 2017)
Ganz schön aufgeregt waren wir, die Studierenden
der Fachakademie, die sich für ein 14-tägiges
Praktikum in Pilsen Ende Juni angemeldet hatten.
Schon die Anreise hinterließ bleibende Eindrücke: Die
beiden Fahrer unserer tschechischen Minibusse
lieferten sich ein paar rasante Überholmanöver auf
der Autobahn, doch letztendlich brachten sie uns heil
ans Ziel. Die Tätigkeitsfelder variierten so stark wie
die aufnehmenden Einrichtungen: vom Pilsener
Bezirksamt
bis
zum
Jugendfreizeitzentrum
Radovánek, von Urkundenübersetzungen bis zum Betreuen von Tieren im Streichelzoo. Wenn
wir nicht gerade hart arbeiteten, unternahmen wir verschiedene Ausflüge, etwa zum
nahegelegenen Badesee, in den Pilsener Untergrund, ins Einkaufszentrum, ins TechmaniaWissenschaftscenter oder wir probierten uns einmal kulinarisch durch die ganze Stadt. Ein
besonderes Highlight war das Bierfest „Gambrinus-Tag“, das am ersten Wochenende
stattfand und Scharen von Besuchern anlockte. Natürlich wollten wir uns nicht als ortsfremd
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outen und so passten wir uns den lokalen Gepflogenheiten an und becherten mit. Alles in
allem haben wir zwei äußert erlebnisreiche Wochen hinter uns, die wir so bald nicht vergessen
werden. Auch unsere Tschechischkenntnisse haben von dem Aufenthalt profitiert. Wir
bedanken uns bei allen, die es auch dieses Jahr wieder möglich gemacht haben, und hoffen
auf eine Neuauflage im nächsten Jahr!
Carolin Schiml, FAKF 3 (Juli 2017)

BERUFSPRAKTIKA IN PILSEN 2017
(Odborná praxe německých studentů v Plzni v červnu 2017)
Zum zweiten Mal brachen Mitte Juni Studierende der
Weidener Fachakademie für Übersetzen und
Dolmetschen
zu
einem
14-tägigen
Praktikumsaufenthalt ins westböhmische Pilsen auf.
Gesteuert wurde der Aufenthalt im Rahmen des
europäischen Programms Erasmus+ wieder vom
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch Tandem in Regensburg. Für die
Organisation
zeichneten
Leona
Jiránková,
Deutschlehrerin an der Pilsener Partnerschule
SSINFIS (Berufsoberschule für Informatik und Finanzdienstleistungen), und Andrea Hielscher,
Fachbetreuerin
für
Fremdsprachen
an
den
Weidener
Sprachenschulen,
verantwortlich.Besonders erfreulich: Zwischen den Weidener Gästen und den Pilsener
Schülern, die im vergangenen Herbst ein Praktikum in Weiden absolviert haben bzw. nächsten
September zu diesem Zweck nach Weiden kommen werden, entwickelte sich dank der
Sprachanimation ein lebhafter Kontakt, der meist nicht auf Englisch, sondern tatsächlich auf
Deutsch und Tschechisch gepflegt wurde.
Andrea Hielscher (Juni 2017)

DAS BERUFSPRAKTIKUM PILSEN-WEIDEN GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE
(Odborné praxe Plzeň-Weiden pokračují druhým kolem)
Fortsetzung folgt – das hatten sich die Kolleginnen
des Berufsschulzentrums Weiden, Andrea Hielscher,
und der Pilsener Partnerschule SSINFIS, Leona
Jiránková, letzten Herbst versprochen. Honza, der
eigentlich Tam heißt und vietnamesischen Ursprungs
ist, trat eine Stelle bei Stadtmarketing Weiden an, wo
er wegen seiner Kommunikationsfreude und
erstaunlich guter Deutschkenntnisse eine perfekte
Wirkungsstätte fand. Václav kam in der Weidener
Arbeitsagentur unter und lernte dort unter der
Betreuung von Eva Koubová aus dem Welcome Center die Abläufe sämtlicher Abteilungen
kennen. Um für seinen Auslandsaufenthalt gerüstet zu sein, hatte er eigens in den Ferien
einen Deutschkurs am Bodensee absolviert. Am Tag nach der Ankunft fand eine sprachliche
und fachliche Vorbereitung des Praktikums statt, die von Sprachanimatorin Michaela Vanková
flott, unterhaltsam und anschaulich gestaltet wurde. In das kurzweilige Programm wurden
auch die ersten beiden Jahrgänge der Tschechischlerner an der Fachakademie für Übersetzen
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und Dolmetschen mit eingebunden, die nächsten Juni ihrerseits zum Berufspraktikum nach
Pilsen fahren.
September 2017, Andrea Hielscher

VELETRH PRÁCE
Dne 26. 9. 2017 proběhl v OC Rokycanská Veletrh
práce. Akce se zúčastnili žáci 4. ročníku. Na veletrhu
nabízeli práci a brigády firmy z regionu. Akce,
spolupořádaná Úřadem práce, měla větší reklamu,
než byl její skutečný rozsah. Žáky nejvíce zaujala
prezentace virtuální reality. Škoda, že tato prezentace
měla pouze zábavný charakter a se žádnou nabídkou
práce nesouvisela. Z mého pohledu byla pro školní
praxi zajímavá nabídka firmy Datart a Elfetex.

GRILOVÁNÍ NA DM
Poprvé za tento školní rok jsme provoněli prostory
našeho dvorku grilovaným masem. Bylo příjemné
podzimní počasí a naši žáci se sešli, pochutnali si a
pobavili se. Hlavně si to užili prváci, kteří byli
grilováním příjemně překvapeni a všichni se těší na
další příležitost se znovu setkat.
Jan Machovec 4. E

OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU KATEGORIE VI. B
Dne 3. 10. 2017 se konalo Okresní kolo přespolního
běhu kategorie VI. B v Borském parku v Plzni. Z naší
školy se zúčastnilo celkem 6 dívek: Jaroslava
MLEZIVOVÁ 1. E, Anna KOTVOVÁ 1. E, Natalie
KOFROŇOVÁ 1. M, Tereza RYBÁROVÁ 1. M, Lucie
ZAVADILOVÁ 1. A a Aneta VRABCOVÁ 2. A. Z chlapců
byli vybráni Ondřej JÓCSIK1. E, Lukáš BUBENÍČEK 3.
F, Tomáš ŘEHOŘ 3. F, Jan MATIÁŠEK 3. E, Jakub
ŠUCHA 3. E a Dominik VESELÁK 3. E. Dívky odstartovaly svůj závod v 11:00, jejich trať měřila 3
km. Chlapci vybíhali o půl hodiny déle na vzdálenost 5 km. Po sečtení bodů a vyhodnocení
nakonec dívky obsadily 7. místo a chlapci krásné 3. místo. Nejlepšího výkonu dosáhl Ondřej
Jócsik, který se umístil na famózním 2. místě!!! I přes deštivé a chladné počasí si závod žáci
užili.
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EXKURZE POŠTA PLZEŇ 1
Tradičně jako každý rok, žáci prvního ročníku oboru
vzdělávání oboru Logistické a finanční služby v rámci
předmětu Učební praxe navštívili 6. října poštu Plzeň
1 v Solní ulici. Nejen že si prohlédli zázemí pošty,
vybavení jednotlivých pracovišť včetně oddělení
doručovatelů a seznámili se s běžným provozem
pošty, ale také si zkusili orazit první zásilky.

EXKURZE 1. M
Také třída 1. M oboru vzdělávání Manipulant
poštovního provozu a přepravy navštívila 9. října 2017
poštu Plzeň 1. Žáci se seznámili s provozem pošty a
prohlédli si prostory, kde budou vykonávat v příštím
roce odborný výcvik.

KRÁSNÉ 2. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI „TECHNIKA MÁ ZLATÉ DNO “
Naši studenti Lukáš Přibil (3. F) a Jan Kučera (1. F) ve
spolupráci s žáky z 10. ZŠ v Plzni Ondřejem Lukešem a
Ester Kunstmüllerovou (oba IX. A) obsadili v soutěži
krásné 2. místo a jako odměnu obdrželi z rukou
zástupců Plzeňského kraje diplomy a poukázky na
nákup elektroniky v hodnotě 2000 Kč.
Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední
školy a dvěma žáky partnerské základní školy se sešlo
11. října 2017 v kinosále Středního odborného učiliště
elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, na soutěži Technika má zlaté dno, kterou letos
vyhlásil Plzeňský kraje popáté.
Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení modelu výtahu s akustickou signalizací dojetí do
stanice ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750. Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit
4 hodiny. K dispozici jim byli tři odborní poradci a osmičlenný pomocný tým složený z
pedagogů a žáků SOU elektrotechnického.
Týmy žáků byly rozděleny do dvou kategorií, a to gymnázia a maturitní obory a zvlášť učební
obory. Na soutěž dohlížela hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského
kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Svazu průmyslu a dopravy, která soutěžícím přidělovala
body podle předem stanovených kritérií.
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se žáci tříd 3. E a 3. F zúčastnili besedy s tématem „Kybernetická
bezpečnost“. Beseda se pořádala na ZČU v rámci projektu „Bav se vědou“, zaměřeného na
popularizaci vědy. Na úvod si žáci vyslechli některé základní informace o ZČU a její síťové
infrastruktuře, a poté pro ně byl již připraven příspěvek zaměřený na kybernetickou
bezpečnost. Beseda byla ukončena exkurzí místní síťové laboratoře a jedné ze serveroven.

KRAJSKÝ PŘEBOR VE STOLNÍM TENISU
V herně Sokola Plzeň V. se 12. 10. 2017 odehrál Krajský přebor
ve stolním tenisu kategorie VI. B. V soutěži kluků hrálo 6 družstev
a u holek byla 3 družstva. Naše nově složené týmy předvedly ze
sebe to nejlepší, přesto to na top týmy nestačilo, ale máme se z
čeho odrazit. Holky nakonec obsadily 2. místo a kluci si polepšili
na 4. místo.

NAVŠTÍVIL NÁS LEDOVEC
Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s
duševním
onemocněním
nebo
mentálním
hendikepem podporu při udržování a zlepšování
kvality jejich života v běžných podmínkách. Naši školu
navštívili zástupci s programem „Blázníš? No a!“
proto, aby nám vysvětlili, jak komunikovat a jak se
chovat k lidem, kteří mají psychické problémy. Teď už
víme, kam se obrátit, kde najdeme krizovou pomoc a
odbornou radu.

EXKURZE JUBI WALDMÜNCHEN
Dne 18. října 2017 se vybraní žáci naší školy, kteří mají
jako druhý cizí jazyk němčinu a patří převážně do
skupin n1 a n2 vydali na návštěvu našeho
partnerského zařízení Jugendbildungsstätte ve
Waldmünchenu. Cílem exkurze bylo ukázat těmto
žákům, kde probíhá zahraniční odborná praxe, které
se pak mohou v průběhu studia sami účastnit. Žáky
jsme seznámili s jejich budoucím šéfem panem
Singerem. Ten je provedl po JUBI a ukázal jim, jakou konkrétní práci tady již minulí praktikanti
z naší školy udělali. V tomto termínu jsou zároveň na své praxi v JUBI dvě naše žákyně – Tereza
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Končelová a Nikola Hončová. Obě nám povyprávěly o svých obavách, které měly před
zahájením praxe, ale úsměv na jejich tvářích a spokojenost nám prozradily, že strach je pryč.
Holky namotivovaly budoucí zájemce a já doufám, že jsme touto návštěvou odbourali i jejich
obavy z neznámého místa a zodpověděli mnoho jejich otázek. Těšíme se na vás, budoucí
praktikanti.

12. ROČNÍK AKADEMIE ŘEMESEL V ROKYCANECH
I v tomto školním roce jsme se 19. 10. 2017 zúčastnili
Akademie řemesel, kam jsme přijeli reprezentovat a
představit naši školu. Pořadatelem celé akce byl ÚP
Rokycany,
dalšími
neméně
důležitými
zainteresovanými
byla
např.
Unie
zaměstnavatelských svazů a KÚ Plzeňského kraje. Po
slavnostním zahájení ředitelkou ÚP p. Šimonovou a
krátkém programu ZUŠ Rokycany začaly do sálu
prostoru restaurace Na střelnici proudit zástupy žáků
základních škol, které jsme seznamovali s možností
studia na naší škole. Představovali jsme jak maturitní obory, tak i náš učební obor. O
Informační technologii informoval zájemce Václav Burděj, zástupcem školy pro informace o
Logistických a finančních službách byla Tereza Stehlíková, učební obor Manipulant poštovního
provozu představovali Sabina Franková a Ladislav Macek. Každého, koho náš stánek s
prezentací školy zaujal, jsme pozvali na dny otevřených dveří.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017
Základní kolo jubilejního desátého ročníku soutěže se konalo
ve dnech 15. – 21. 10. 2017. Zúčastnilo se ho 27 žáků naší
školy. Mezi 627 soutěžícími z celého Plzeňského kraje si
nejlépe vedl Matěj Motl z 3. F (27. místo v kraji). Do krajského semifinále spolu s ním postupují
ještě Michal Pechoč z 1. A a Martin Stöckelmayer z 1. E, oba se shodně umístili na 29. – 50.
místě v kraji. Dalších 12 žáků skončilo v první polovině výsledkové listiny.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a krajským semifinalistům budeme držet palce v pátek 3.
11. 2017.

KRAJSKÝ PŘEBOR V BASKETBALU 3X3
V pondělí 23. 10. 2017 pořádala naše škola Krajský
přebor v basketbalu 3x3 kategorie VI. A v Městské
hale Lokomotivy. V kategorii chlapců se zúčastnilo 11
družstev a v kategorii dívek 7 družstev. Oba naše týmy
se snažily a hrály na hranici svých možností, ale
nejlepší byly o nějaký ten krok před námi. Takže
konečné umístění nebylo pro nás překvapením. Holky
celkově obsadily 5. místo a kluci to dotáhli na 8. místo.
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PROJEKT ERASMUS+ VÝZVY PRO NAŠE KULTURY ZÍSKÁVÁ DVĚ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ
Náš eTwinningový projekt Erasmus+ Výzvy pro naše kultury získal jako výraz vynikající
dvouleté práce dvě významná ocenění, a to český národní eTwinning certifikát kvality Czech
Quality Label 2017 a evropský národní certifikát kvality European Quality Label. Náš projekt
byl navíc zveřejněn jako vzorový projekt a příklad dobré praxe ve zvláštní sekci evropského
portálu www.etwinning.net. Obě ocenění jsou důkazem toho, že práce pedagogů, studentů a
celé naší školy odpovídá vysokým českým a evropským měřítkům. Děkujeme tímto celému
pedagogickému a žákovskému Erasmus+ týmu a všem, kteří se na projektu podíleli, za vzornou
reprezentaci školy a příkladnou práci na tomto významném mezinárodním projektu.

KRAJSKÝ PŘEBOR V HÁZENÉ DÍVEK KATEGORIE VI. A
Dne 25. 10. 2017 se uskutečnil v hale Lokomotivy
Krajský přebor v házené dívek kategorie VI. A. Turnaje
se zúčastnilo 6 družstev, která se rozdělila do 2
skupin. My jsme byli ve skupině se SZŠ Plzeň a
Gymnáziem L. Pika. Náš mladý tým se snažil, co mohl,
ale potkaly nás 2 jasné porážky, což vedlo k 3. místu
ve skupině. V utkání o umístění již holky předvedly
lepší výkon, přesto to letos stačilo jen na konečné 6.
místo. Náš tým nastupoval v sestavě v brance Sára
PAVLÍKOVÁ (2. F) a v poli Barbora JERMÁŘOVÁ,
Daniela RADOVÁ (obě 3. A), Johana HORÁČKOVÁ,
Karolína ŠIMKOVÁ (obě 2. A), Lucie MAIŠLOVÁ (2. M), Kateřina ŠTRUNCOVÁ (1. A), Jaroslava
MLEZIVOVÁ (1. E), Natalie KOFROŇOVÁ a Barbora TAUEROVÁ (obě 1. M).

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
Někteří naši žáci se zapojili do soutěže pořádané
Plzeňským krajem „Kraje pro bezpečný internet“.
Nejdříve si prošli e-learning, který byl zaměřen v
letošním ročníku na bezpečnost na internetu. Potom
udělali soutěžní kvíz a ti, kteří jej vypracovali úspěšně,
postoupili do soutěžního kola ke slosování. Žáci, kteří
se zúčastnili projektu, nejen že obohatili svoji osobnost o nové poznatky a kompetence, ale
současně reprezentovali naši školu, za což jim náleží poděkování.
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NAŠI ŽÁCI OPĚT POMÁHALI PŘI ORGANIZACI POČÍTAČOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY
Po pět týdnů jsme pondělní odpoledne v měsíci říjnu
trávili v počítačových učebnách naší školy, kde se naši
pedagogové ve spolupráci s vybranými žáky naší školy
z oboru Informační technologie věnovali seniorům,
kteří se rozhodli zdokonalit své počítačové
dovednosti a naučit se něco nového z vybraných
oblastí, například z oblasti úprav digitálních fotografií
či multimédií.

PROBĚHLY PODZIMNÍ ZAHRANIČNÍ PRAXE
V termínu 17. 9. – 1. 10. 2017 proběhla zahraniční
odborná praxe ve Weidenu a o měsíc později od 15.
10. do 28. 10. 2017 ve Waldmünchenu.
Ve Weidenu vykonávali svou zahraniční praxi Nguyen
Tan Viet ze čtvrtého ročníku a Václav Burděj ze třetího
ročníku. Oba pracovali u velmi významných
zaměstnavatelů. Jedním byla reklamní agentura
Stadtmarketig Weiden a druhým Agentur für Arbeit,
což je obdoba našeho úřadu práce.
Do Waldmünchenu odcestovala dvě děvčata ze třetího ročníku. Byly to Tereza Končelová a
Nikola Hončová. Obě pracovaly ve vzdělávacím a školícím zařízení JUBI Waldmünchen.
Všichni čtyři podzimní praktikanti byli i přes počáteční obavy nakonec velmi nadšení a dle
vlastních slov by tuto zkušenost doporučili každému. O jejich dalších dojmech a zkušenostech
se můžete dočíst na webu školy v odkaze „Studium a aktivity školy“, kde budou umístěny jejich
kompletní zprávy z praxe.

KRAJSKÉ KOLO V HÁZENÉ HOCHŮ KATEGORIE VI. A
V hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se 30. 10. 2017 odehrálo Krajské kolo v házené hochů
kategorie VI. A. Sportovního klání se zúčastnilo 8 týmů, které se rozdělily do 2 skupin. My jsme
měli ve skupině SPŠ stavební, SOU elektrotechnické a Gymnázium L. Pika. Kluci mile překvapili,
dokázali vyhrát všechny 3 zápasy a obsadili 1. místo ve skupině! Tímto se nominovali do finále
turnaje, kde měli za soupeře SPŠ dopravní. Opět zahráli výborně, ale celkem smolně prohráli
a celkovým výsledkem bylo skvělé 2. místo!!! Náš tým hrál v sestavě v brance Vladimír BEŠTA
(2. F) a v poli Jan MATIÁŠEK (3. E), Michael ŠMÍDL, Filip SÝKORA (oba 3. M) Martin NOVÝ, Jan
SKUHRA, Adam ŠPALEK (všichni 2. E) a Adam LIŠKA (1. F).
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KRAJSKÉ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2017
V pátek 3. 11. 2017 se tři naši reprezentanti utkali se
svými vrstevníky ze středních škol v krajském kole
Logické olympiády. V kategorii C soutěžilo 45
středoškoláků. Z našich si nejlépe vedl Michal Pechoč
z 1. A, který obsadil 33. místo, a to jako jeden ze tří
žáků, kteří nenavštěvují gymnázium. Jeho
spolubojovníci Matěj Motl z 3. F a Martin
Stöckelmayer z 1. E se neumístili na bodovaných
místech. Všem třem soutěžícím děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a věříme, že se s nimi setkáme i v
příštím ročníku soutěže.

KAM NA ŠKOLU?
Dne 7. 11. 2017 se zástupci SŠINFIS účastnili Veletrhu
středních škol v Tachově pod názvem Kam na školu?
K vidění bylo mnoho stánků se zajímavými výrobky,
vše za účelem přilákat co nejvíce nových žáků od
příštího školního roku. Mezi plzeňskými školami
nechyběla ani SŠINFIS, kterou reprezentovali Michal
Šedivý (2. E), Lucie Zahradníková (2. E), Michaela
Bürgerová (2. A) a Johana Horáčková (2. A). O naše
obory byl slušný zájem, a proto doufáme, že od září 2018 budeme moci přivítat v prvních
ročnících co nejvíce žáků.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) 2017 – 2018
Dne 7. 11. 2017 se deset žáků ze tříd 4. E a 4. F setkali
se studenty ze středních škol Plzeňského kraje, aby se
připravili do soutěže SOČ v některém z oborů lidské
činnosti a mohli se tak stát úspěšnými účastníky této
soutěže. Pro 40. ročník SOČ je vyhlášeno 18
soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky
SOČ. Školní přehlídky SOČ proběhnou v únoru –
březnu 2018, okresní přehlídky v březnu – dubnu
2018, krajské přehlídky od dubna do 15. května 2018.
Celostátní přehlídka se bude konat 15. až 17. června
2018 v Olomouci.
Žáci měli možnost se seznámit s některými laureáty krajské a celostátní přehlídky SOČ ČR v
oborech matematika a statistika, zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a také
v oblasti teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Konkrétní výstupy a prezentace prací žáků
ze středních škol byly na velmi vysoké úrovni, hodně zajímavé a podnětné. Psaní a prezentace
odborné práce znamenala pro studenty velmi náročnou profesní etapu studijního života.
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OKRESNÍ PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL V BASKETBALE CHLAPCŮ
V hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se 7. 11. 2017
odehrál Okresní přebor středních škol v basketbale
chlapců. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 6
týmů. Náš tým hrál v sestavě Jakub ŠUCHA (3. E), Filip
SÝKORA (3. M), Martin NOVÝ, Adam ŠPALEK, Josef
ZETOCHA (všichni 2. E), David ŠARKÖZI (2. F) a
Adam LIŠKA (1. F).
V naší skupině jsme první v zápase porazili BPA
Plzeň 7:5 a v druhém zápase nás přehrála SPŠ dopravní 11:18. V utkání o postup mezi nejlepší
tři týmy jsme smolně prohráli o jeden bod s Gymnáziem Mikulášské nám. 7:8. Celkově chlapci
obsadili 5. místo.

STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA KLUCI
V naší hale se dne 7. 11. 2017 tradičně uskutečnilo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v
kategorii kluků. Do skupiny k nám nalosovali OA Plzeň, SOU elektrotechnické a SŠ Oselce.
Poněvadž do dalšího kola postupovaly dva nejlepší týmy, úkol postoupit byl daný. Po 2 jasných
vítezstvích a jedné smolné porážce o branku jsme obsadili konečné 2. místo a postoupili tak
do dalšího kola. Ale hlavně kluci po delší době opět předvedli kvalitní hru!!! V nově složeném
týmu jsme nastupovali v brance Adam DRDA (1. F), v obraně Dominik KRÁL (4. A), Milan FIALA,
Filip KOČA (oba 4. E), Daniel BRÁCHA (3. F) a Radek SVOBODA (1. F) a v útoku Dominik SPERL
(4. E), Tomáš ŘEHOŘ (3. E), Michael ŠMÍDL (3. M), Antonín VIKTORA (1. A) a Ondřej JÓCSIK (1.
E).

AGENTUR FÜR ARBEIT
Během čtvrteční návštěvy Weidenu (9. 11. 2017) jsme
měli také na programu návštěvu místní Agentur für
Arbeit, což je vlastně obdoba našeho Úřadu práce. V
agentuře proběhla v minulém i letošním školním roce
zahraniční praxe našich žáků – Marie Kotrbové a
Vaška Burděje. O naše praktikanty se tady starala p.
Koubová, která nás provázela i touto návštěvou.
Zájemcům z řad našich žáků vysvětlila, jak funguje
německý pracovní trh, daňový systém, systém sociálního a zdravotního pojištění a další
praktické věci. Jelikož je sama Češka žijící a pracující v Německu už tři roky, dokázala žákům
udělat velmi názorné srovnání mezi situací u nás a v Německu. Žáci měli množství dotazů, a
pokud se nestačili zeptat na všechno, pak mají šanci hned v následujícím týdnu, kdy nás právě
paní Koubová společně s panem Braunem navštíví přímo v naší škole a kromě odpovědí na
dotazy ohledně práce a brigád v Německu nám připraví i workshop.
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY VE WEIDENU
Ve čtvrtek 9. 11. jsme se opět vydali utužovat vztahy
s našimi přáteli do německého Weidenu. Kromě
návštěvy města nás čekali žáci z Fachakademie für
Fremdsprachen, kteří se učí jako druhý cizí jazyk
češtinu a pravidelně v červnu se účastní zahraniční
praxe u nás v Plzni. Během návštěvy ve třídě se všichni
žáci vzájemně představili a řekli o sobě pár slov – naši
v němčině a Němci zase naopak v češtině. I přes jisté
obtíže nakonec všichni našli společnou řeč, a protože jsme chtěli, aby se jejich kontakty ještě
prohloubily, tak jsme poslali na společnou prohlídku města a posezení u kávy. Setkání skončilo
výměnou telefonních čísel a facebookových kontaktů a všichni už se těší na podobné setkání
v červnu u nás.

POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST
Žáci třetích ročníků navštívili 10. 11. 2017 veletrh
studijních a pracovních příležitostí v DEPO 2015. Naši
budoucí maturanti už by měli pomalu přemýšlet nad
svým budoucím studiem či prací. Během akce „Posviť
si na budoucnost“ mohli navštívit stánky
zaměstnavatelů z Plzeňského kraje i stánky
jednotlivých fakult Západočeské univerzity. Během
pátečního dopoledne proběhly také přednášky všech
fakult, kde žáci dostali informace o studiu i přijímacím řízení.

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Dne 9. listopadu 2017 proběhly na škole volby do školské rady na příští tříleté funkční období.
Odvolilo 125 zletilých žáků nebo rodičů nezletilých žáků (27% účast) a 31 pedagogických
pracovníků (86% účast). Z celkového počtu 156 lístků bylo 153 platných a 3 neplatné.
Děkujeme všem zúčastněným.

KONFERENCE STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PREZENTACÍ NA ZČU
Tento rok jsme se opět zúčastnili konference
Studentských odborných prezentací v cizím jazyce
konaném každoročně Ústavem pro jazykovou
přípravu na Západočeské univerzitě v Plzni. Nynější
rok byl výjimečný již 10. ročníkem konání této
soutěže. Za naší školu nás reprezentovali 2 žáci ze 4.
E - Jiří Pašek, Radek Švamberg, kteří se rozhodli
prezentovat jejich maturitní projekt s názvem
MeteoCam v sekci technické angličtiny. V sekci technické angličtiny nás také reprezentovali
žáci z 3. E – Jan Boháč a Ondřej Donát, kteří předvedli své téma o základech programování.
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Naši žáci neprezentovali pouze a jenom v angličtině, ale také v ruském jazyce. Žáci Serge Siryk
a Oleg Petruny z 1. A a 1. E se umístili na 2. místě a získali finanční odměnu a sponzorské dárky.
Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení, protože odvedli skvělý výkon při svých prezentacích.
Jiří Pašek

OKRESNÍ PŘEBOR V BASKETBALU DÍVKY
V úterý 14. 11. 2017 proběhl v hale SPŠ stavební
Okresní přebor v basketbalu v kategorii dívek. Letos
se přihlásilo 7 škol, které se rozdělily do 2 skupin.
Naše družstvo bylo nalosováno do tříčlenné skupiny,
kde jsme bohužel potkaly největší favority turnaje
Gymnázium L. Pika a HŠ Plzeň. Ač holky hrály, jak
nejlépe uměly, na tyto týmy ale prostě neměly. Proto
jsme po 2 porážkách obsadily 3. místo ve skupině a
celkově 5. – 6. místo. V základní pětici nastupovaly
Sabina ČERNÁ, Barbora PROCHÁZKOVÁ (obě 4. A),
Denisa FEIFERLÍKOVÁ (3. A), Anita VALIŠOVÁ (2. F) a Jaroslava MLEZIVOVÁ (1. E), ale skvěle je
také z lavičky doplňovaly Johana HORÁČKOVÁ (2. A) a Petra FANTOVÁ (1. A).

I UČITELÉ SI MOHOU ZASOUTĚŽIT…
Sdružení CESNET v rámci měsíce kybernetické bezpečnosti
uspořádalo hru s názvem The Catch, ve které měli účastníci
možnost v několika kolech pořádat hon na domnělého a
vynalézavého hackera. Více informací najdete v článku na
serveru root.cz. Na slavnostním vyhlášení byli oceněni nejlepší
soutěžící, mezi kterými byl i učitel odborných IT předmětů na
SŠINFIS Mgr. Petr Zima. Chcete-li se učit s nejlepšími, pojďte
studovat k nám na SŠINFIS!

AGENTUR FÜR ARBEIT – DALŠÍ SETKÁNÍ
To se tentokrát uskutečnilo na půdě naší školy dne 15.
11. 2017. Cílem bylo prohloubit informace o
možnostech práce v Německu. Konkrétně se
přednášející soustředila na bod uznávání vzdělání.
Druhá část pak byla zaměřena prakticky na workshop.
Žáci si připravili pod vedením paní Koubové svůj
vlastní životopis v němčině, který pak mohou v
průběhu studia doplňovat o další informace a hlavně
ho mohou použít, pokud se budou ucházet o praxi, stáž, brigádu, studium či práci v Německu.
Jazykovou podporu nám přitom poskytl pan Braun.
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UKÁZKOVÝ DEN PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak to ve škole vypadá? Jaké obory nabízíme? Co se
učí v jednotlivých předmětech? Na tyto a další otázky
se snažíme odpovědět v rámci tradičních ukázkových
dnů. Pro žáky základních škol představují netradiční
způsob seznámení se se středoškolským prostředím a
pro naše žáky jsou způsobem, jak předvést kreativitu,
týmovou spolupráci a komunikační dovednosti.
Dnes (16. 11. 2017) se o tom přišli přesvědčit žáci
základní školy Nezvěstice. Od uvítání, přes informace
o škole a praktické ukázky související s vyučovacími
předměty, až po rozloučení se o „deváťáky“ starali naši žáci, konkrétně celá 2. E. Všem aktivně
zapojeným děkujeme za realizaci zajímavého dopoledního programu.

VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM V PŘÍBRAMI
Zástupci obou našich fiktivních firem i v letošním školním roce
obchodovaly v Příbrami. 16. listopadu 2017 se zde uskutečnil již
20. ročníku tohoto regionálního veletrhu, tentokrát pod názvem
„Podzimní Příbram a Den odborných dovedností pod záštitou
Evropské komise“. Pořadatelem byla OA Příbram, proto právě
ředitelka školy RNDr. Marcela Blažková uvítala všechny fiktivní
firmy a popřála jim hodně úspěchů při obchodování. Jak naše
fiktivní firmy Cleaners, s. r. o., tak i PPFB, a. s. se aktivně zapojily
do obchodování. Úspěchem bylo při závěrečném vyhodnocení
zvláštní ocenění ze strany CEFIFu za aktivní obchodování a
kreativitu pro naši firmu Cleaners, s. r. o.

OKRESNÍ PŘEBOR VE VOLEJBALE - KATEGORIE VI. B KLUCI
V úterý 21. 11. 2017 se na Slovanech v hale
Lokomotivy odehrál Okresní přebor ve volejbale kategorie VI. B kluci. Přihlásilo se celkem 6 škol, které
hrály systémem každý s každým. Po 1 vítězství a 4
prohrách jsme obsadili konečné 5. místo. Nový tým
složený kolem kluků z 1. ročníku makal, ale
nesehranost se na naší hře bohužel projevila. Naši
školu reprezentovali Michael ŠMÍDL (3. M), Vojtěch
PEŠEK (2. F), Antonín VIKTORA, Ondřej VLASATÝ (oba
1. A), Adam DRDA, Lukáš KAŠPAR, Adam LIŠKA a
Radek SVOBODA (všichni 1. F).
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PETER BLACK 3
Dne 23. 11. 2017 jsme se zúčastnili s žáky druhého a třetího ročníku
představení Peter Black 3 v anglickém jazyce. Jednalo se o volné
pokračování trilogie o Petrovi Blackovi, který se náhle stane dědicem
rodinného sídla. Žáci viděli poutavý příběh, procvičili si poslech v
cizím jazyce a naučili se nová slovíčka a fráze.

PROZKOUMALI JSME FORMULI, VYZKOUŠELI 3D TISK I ŘEZÁNÍ LASEREM
V pátek 24. listopadu 2017 absolvovali žáci třídy 3. A
v rámci svého studijního zaměření Podniková logistika
prakticky zaměřenou exkurzi na Fakultě strojní
Západočeské univerzity. Zde navštívili laboratoře a
měli možnost nahlédnout do procesu moderní výroby
strojů a zařízení. Věnovali se problematice 3D tisku,
kdy si 3D tisk sami vyzkoušeli (a domů si odnášeli
trsátko), cargo dronů, rozličné manipulační techniky a
zjistili, že logistika a strojařina jdou ruku v ruce a je to
vlastně velká zábava. Také se podívali do dílny týmu,
který se při Západočeské univerzitě věnuje konstrukci formulí, s nimiž následně závodí. Zjistili
tak, jak velkého týmu je zapotřebí, aby projekt mohl slavit úspěch, přičemž si potvrdili, že
logistika, ekonomie a účetnictví jsou předměty, které v praxi jdou ruku v ruce a že jejich
praktické uplatnění je možná větší, než někteří tušili.

LOGISTIKA NÁS BAVÍ – OD CARGO DRONŮ AŽ PO ELEKTROMOBILITU
V pátek 1. prosince 2017 navštívili žáci třídy 2. A v
rámci předmětu logistika laboratoře Fakulty strojní
Západočeské univerzity v Plzni. Zde se nejen
teoreticky seznámili s problematikou dopravní
technologie, cargo dronů, 3D tiskáren a
elektromobility, ale také měli možnost si prakticky
vyzkoušet 3D tisk, řezání laserem, lisování či kreslení
s využitím robota. Žáci si prakticky laděnou exkurzi
užili a zejména si pochvalovali možnost pracovat s
rozličnými materiály. Logistika je totiž zábava a jak se
říká, kdo si hraje, nezlobí.
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STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA DÍVKY
Také holky se letos zúčastnily Středoškolské futsalové
ligy, když 1. kolo se odehrálo 4. 12. 2017 v naší hale.
Ve skupině jsme měli týmy z Masarykova gymnázia a
SaPSŠ Plzeň. Holky oba zápasy poctivě odmakaly, ale
u soupeřek byla větší kvalita. Pro náš mladý tým zbylo
po 2 porážkách 3. místo.

JAK SE TOČÍ PENÍZE
Dne 5. prosince 2017 jsme navštívili interaktivní
výstavu, JAK SE TOČÍ PENÍZE. Na začátku jsme dostali
platební karty, na které jsme měli získat co nejvíce
peněz z úkolů, které nás čekaly. Nejprve jsme si
vyrobili bankovku, rýžovali zlato. Mohli jsme si zkusit,
jak investovat peníze a přitom vydělat nebo prodělat.
Také jsme si natočili krátký film a museli jsme trochu
přemýšlet a odpovídat na otázky ohledně peněz.
Získané peníze jsme mohli utratit v obchodě nebo v
domě luxusu. Ale nejvíc se mi líbilo, že jsem mohla
všechny své „vydělané“ peníze darovat na výchovu asistenčních pejsků. Exkurzi jsem si užila, i
když jsem si předem myslela, jaká to bude hrůza, tak mě to nakonec bavilo.
Barbora Tauerová, Jesika Žigová 1. M

KB FLORBAL CHALLENGE DÍVKY
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 si holky poprvé zahrály
postupový turnaj KB Florbal Challenge zaměřený na
ročníky 2000 a mladší. Okresního kola se zúčastnilo 8
družstev, která se rozdělila do 2 skupin po čtyřech.
Holky měly ve skupině „A“ Gymnázium Plzeň, SPŠE
Plzeň a SZŠ Plzeň. Předvedly celkem slušný výkon,
zejména první dva zápasy, ale 3 porážky je odsoudily
na 4. místo ve skupině a celkově na 7. místo.

83

CVIČNÉ TESTOVÁNÍ ÖSD S JAZYKOVOU ŠKOLOU EUFRAT
Dne 7. 12. 2017 proběhlo na naší škole opět cvičné
testování ÖSD. Jde o německý jazykový certifikát,
který je platný ve všech německy mluvících zemích.
Tentokrát jsme si otestovali maturitní úroveň B1 a 4
žáci vyzkoušeli i vyšší úroveň B2. Cvičné testování je
zdarma a podle svých výsledků mohou pak žáci zvážit
případné ostré testy přímo v jazykové škole Eufrat.

KB FLORBAL CHALLENGE KLUCI
V pátek 8. 12. 2017 odehráli kluci Okresní kolo KB
Florbal Challenge zaměřený na ročníky 2000 a mladší
v hale Slavie VŠ Plzeň. Okresního kola se zúčastnilo 11
družstev, která se rozdělila do 2 skupin. Kluci měli ve
skupině „B“ SG Plzeň, OA Plzeň, SOU elektrotechnické
a Gymnázium Fr. Křižíka. Kromě družstva SG Plzeň,
které bylo výkonnostně jinde, jsme sehráli velmi
kvalitní zápasy, ale trápili jsme se střelecky. Nakonec
jsme po 1 výhře a 3 porážkách obsadili 4. místo ve skupině.

STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA KLUCI 2. KOLO
Dne 13. 12. 2017 se v naší hale odehrálo 2. kolo
Středoškolské futsalové ligy kategorie kluci. Ve
skupině jsme se postupně potkali s družstvy
Masarykovo gymnázium a SPŠD Plzeň. Do finále
Divize „C“ postupoval pouze vítěz skupiny, takže jsme
si řekli, že to zkusíme. Kluci podali perfektní výkon, po
1 výhře a 1 remíze jsme se umístili na 1. místě a
postoupili po několika letech do vysněného divizního
finále mezi nejlepší 3 týmy Plzeňského kraje!!! A
možná tím naše cesta nekončí…
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VÁNOČNÍ PLZEŇ 2017
13. a 14. prosince 2017 se konal již tradiční veletrh fiktivních
firem v Plzni, který zorganizovala Střední průmyslová škola
dopravní. Jednalo se již o 22. ročník, zúčastnilo se třicet dva
firem. Veletrh byl rozdělen do dvou dnů. Při příchodu na veletrh
jsme se nejdříve seznámili s ostatními kolegy – obchodujícími
firmami. Ihned poté všechny firmy - včetně naší PPFB, a. s. i
Cleaners, s. r. o. - odprezentovaly na připraveném pódiu své
produkty a následně si pro nás pořadatelé připravili vědomostní
finančně-ekonomickou soutěž Fair-play. Naše PPFB, a. s. se
umístila na pěkném sedmém místě. Následující den probíhalo
obchodování firem a dostavila se i početná „veřejnost“. Na místě
PPFB, a. s. uzavřela tři nové smlouvy na vedení účtů a výhodné
obchody uzavřeli i naši Cleaners, s. r. o. Oba naše stánky se těšily
velké pozornosti všech návštěvníků.

FAHRRAD JE KOLO? A WER IST BABIŠ?
To byly jedny ze záludných otázek, kterými se museli
prokousat naši přátelé z partnerské školy ve
Weidenu. V předvánočním čase 18. prosince 2017
jsme se opět setkali v Plzni. Pan učitel Janda připravil
pro žáky i učitele zábavnou hodinu s využitím
„hlasovátek“ Smart Response a paní učitelka
Jiránková, na přání německých kolegyň, připravila
prezentaci našich e-learnigových kurzů v prostředí
Moodle, které chtějí kolegové z Německa také v
budoucnu ve škole používat. Pak následoval přesun
do centra na tradiční vánoční trhy, které si společně s nimi užili i naši žáci, kteří už si během
předchozích vzájemných návštěv našli ve Weidenu své přátele.

INFOKARIÉRA 1. A
18. prosince 2017 naše třída navštívila Infokariéru a prožila zde celé dopoledne. Dělali jsme
super aktivity. Vybírali jsme si kartičky s obrázky, které nás nejvíc vystihují nebo jak se cítíme,
co očekáváme apod. Pak jsme vymýšleli a psali naše cíle, vlastnosti a kreslili sami sebe. To vše
jsme dělali proto, abychom se lépe poznali a zlepšili vlastnosti, které nás k cíli mohou dovést.
Několik postřehů: Program mě bavil a spolužáky jsem poznala o trochu víc. Katka Groskopfová
Někdo se zapojoval více, někdo méně, ale bylo to tam moc fajn.
Eliška Pošárová

NĚMČINÁŘ ROKU 2017
Několik dní před Vánoci byly zveřejněny výsledky soutěže Němčinář roku 2017, jež se konala
již podruhé v rámci mezinárodní verze Best In Deutsch.
V tomto školním roce se akce zúčastnilo 220 středních škol a 3003 studentů ze 7 evropských
států.
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Naši školu reprezentovali pouze ti nejlepší němčináři a na konečném výsledku to bylo výrazně
znát. Vynikající 141. místo obsadil Matthias Hartenscheidt (1. F), skvělý výkon předvedli také
159. Minh Hoang Ta (4. E), 171. Daniela Urbanová (2. F) a 242. Tan Viet Nguyen (4. E).
Největší zastoupení v celé soutěži měla pochopitelně gymnázia. V obrovské konkurenci
skončila SŠINFIS na fantastickém 2. místě ze všech (i zahraničních) středních škol a v rámci
českých středních škol dokonce na 1. místě! V pořadí všech zúčastněných českých škol (158)
obsadila SŠINFIS výbornou 28. pozici. Z hlediska celkového pořadí se naše škola umístila s 329,5
body na 50. místě. Nejlepším gratulujeme k předvedenému výkonu a dalším děkujeme za
účast!

PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY VE STOLNÍM TENISE
Těsně před Vánocemi se uskutečnil již 16. ročník
Putovního poháru ředitelky školy ve stolním tenisu,
který jsme sehráli v naší hale dne 20. 12. 2017. Letos
se opět přihlásil maximální počet startujících 32 kluků
a k nim do party ještě 6 holek. Kluci byli rozděleni do
8 skupin, z nichž postupovali první 2 do play-off a
vyřazovacím způsobem jsme dospěli až k vítězi.
Loňské vítězství obhájil Milan FIALA ze 4. E. Holky
hrály systémem každá s každou, což nakonec přineslo
velmi vyrovnané výsledky. Poprvé v turnaji zvítězila
Šárka SOUČKOVÁ z 2. F.

VÁNOCE NA DM
Byly Vánoce, a opět jsme nezanedbali na našem DM vánoční tradici. Letos v jiném formátu než
obvykle. Zájemci se složili na ingredience a naše šikovná děvčata připravila pestrou škálu
občerstvení k promítání filmu. O zábavnou atmosféru se nám postaral zlomyslný Grinch, ale
ani tomu se letos nepovedlo pokazit nám Vánoce.
Jan Machovec, 4. E

ŠTĚDRÝ DEN VE SŠINFIS ANEB U NÁS CHODIL JEŽÍŠEK UŽ 20. PROSINCE…
Ve středu 20. prosince 2017 se s osmou hodinou ranní v naší
škole jako každoročně objevil Ježíšek… Vlastně hned tři… Kromě
dárečků rozdávali přání k Vánocům a do nového roku. Určitě od
každého, koho potkali, dostali jako poděkování pohlazení na
tváři v podobě úsměvu… Tak Ježíšku, děkujeme a za rok se zase
těšíme... :-) Tak šťastné a veselé!!! :-)
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UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA…
Advent se nám rozběhl, Vánoce se blíží, Štědrý den je každým dnem o kousek blíž… Někdo
uklízí, někdo peče cukroví, někdo nasává předvánoční atmosféru, někdo shání dárky… I my ve
škole jsme se chystali na Vánoce… V jídelně svítil celý advent vánoční stromeček, vánoční
tématika se objevila ve výuce některých předmětů a nejvíce vánoční byl celý předvánoční
týden…
Ve středu 20. prosince proběhl v duchu předvánočního gruntování, kdy si žáci řádně uklidili
šatny a učebny, umyli skříňky, vyčistili lavice, židle i zdi ve svých třídách. Současně proběhl
předvánoční turnaj ve stolním tenise o pohár ředitelky školy.
Ve čtvrtek 21. prosince si učitelé připravili se svými žáky
předvánoční program:
Žáci 1. A měli na programu poznávání Plzně, což se i za lehce
deštivého počasí povedlo. Výstup na plzeňskou věž sice
odložili na jindy, protože vstup byl možný až v 10 hodin, ale
obešli náměstí, povídali si o jednotlivých budovách a také
morovém sloupu. Byli se podívat v Mázhausu plzeňské
radnice, kde žáky nejvíce zaujal historický model Plzně i výstava betlémů. Procházku vánoční
Plzní ukončili na trzích.
Třída 1. E se vydala poznávat nejcennější památku Plzně,
gotickou katedrálu sv. Bartoloměje. Většina žáků ještě nikdy
uvnitř katedrály nebyla. Paní průvodkyně žákům ukázala
nádherný oltář, slavnou Plzeňskou madonu i přilehlou
Šternberskou kapli. Jako dárek od biskupství dostali žáci volný
vstup na věž, čehož většina s radostí využila.
Třída 1. F strávila předvánoční čas procházkou po Náměstí republiky, kde nasávala vánoční
atmosféru. Během tohoto dopoledne žáci také využili posledních možností ke koupi vánočních
dárků pro své blízké na tradičních trzích.
Žáci 1. M obdivovali vánočně vyzdobené plzeňské ulice.
Procházku ukončili na náměstí, kde také nakoupili poslední
(nebo první?) dárky. Tečkou za příjemně stráveným
dopolednem bylo upozornění na zazděného člověka u
katedrály. Jestlipak jste si někdy všimli, jen ruce koukají.
Nejprve se žáci 2. A sešli ve třídě, kde poslouchali vánoční
koledy, ochutnávali vánoční cukroví a měli i malou diskotéku.
Potom šli na náměstí, kde nasáli vánoční atmosféru na trzích.
Po popřání hezkých svátků se pak rozešli do svých domovů.
Třída 2. E se rozhodla také svátečně naladit procházkou po
krásně vyzdobeném plzeňském náměstí a návštěvou
vánočních trhů a Výstavy starých vánočních pohlednic a
betlémů. Všichni si zazvonili na zvoničce a něco si přáli. Tak ať
se všem přání splní!
Žáci 2. F stejně jako minulý rok si předposlední den před
Vánocemi zpříjemnili návštěvou vánočních trhů na Náměstí republiky. Vánoční atmosféru
lehce kazilo "nevánoční" počasí, ale i tak si procházku mezi stánky užili.
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Předvánoční týden si třída 2. M zpestřila posezením ve třídě,
kde kromě ochutnávky napečeného cukroví a jiných dobrot
zaznělo i povídání o tradicích vánočních svátků. Potom se
společně vydali na vánoční trhy na náměstí. Prohlédli si
krásně nazdobený strom, vyřezávaný betlém a řadu stánků.
Vše proběhlo v příjemné atmosféře a všichni byli spokojeni.
Tento den strávila 3. A příjemněji než jiný školní den. Nejprve
žáci shlédli hezký film a pak se šli podívat na vánoční trhy.
Nasáli příjemnou atmosféru, ochutnali "nealko punč" a trdlo. Bylo všem fajn!
3. E již tradičně zásobila útulek pro opuštěná zvířata piškoty
(za cca 550,- Kč). Žáci si prohlédli také v Mázhausu radnice
betlémy a vánoční pohlednice, a poté se šli potěšit vánoční
atmosférou při procházce Plzní.
Na čtvrteční ráno se většina žáků 3. F těšila, čekalo je totiž
nejen pozdější vstávání, ale i zajímavý vánoční program.
Společně s 1. E navštívili významnou plzeňskou stavbu katedrálu sv. Bartoloměje. Impozantní prostory i bohatou a
historicky cennou výzdobu této barokní památky žáci dokázali ocenit i díky poutavému výkladu
paní průvodkyně. Většina z nich ještě katedrálu nenavštívila, a proto přivítali i možnost
výstupu na věž. Závěr dopoledne patřil vánočním trhům, ochutnávání dobrot a nákupu dárků.

Žáci 3. M prožili tento den tradičně vánočně, jen postýlka
chyběla… Trénovali vánoční nicnedělání a v "třídním kruhu"
shlédli film Wonder Woman neboli bojovná dcera královny
Amazonek.
Dokoupit poslední vánoční dárky a poklábosit se spolužáky v
příjemné atmosféře vánočních trhů, tak využila svůj poslední
společný předvánoční čtvrtek třída 4. A.
Třída 4. E se rozhodla "nadýchat se" vánoční atmosféry v
centru města. Společně prošli vánoční trhy, navštívili výstavu
betlémů a vánočních pohlednic na radnici. Ti odvážní vylezli
na plzeňskou věž a prohlédli si tak náměstí a vánoční trhy z
ptačí perspektivy.
I třída 4. F vyrazila na vánoční trhy, a jelikož počasí nebylo
příjemné, strávili více času u teplého nápoje a na radnici si jako ostatní třídy prohlédli výstavu
betlémů a vánočních pohlednic.
V pátek 22. prosince šli všichni žáci i učitelé do kina, tradičně film byl předvánočním
překvapením. No a teď už nezbývá nic víc, než se opravdu těšit na Štědrý den a na Ježíška…
Tak šťastné a veselé…
PF 2018
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OLYMPIÁDA NJ
Školní kolo olympiády v německém jazyce se uskutečnilo dne 25. ledna 2018. Bohužel zájem
o soutěžení byl velmi nízký a nakonec dorazili jen 4 žáci z prvního ročníku. Mezi úkoly nesměl
chybět poslech, didaktický test a čtení s porozuměním. Vítěz školního kola Jonáš Fikar z 1. F
nás pak reprezentoval v okresním kole olympiády na Masarykově gymnáziu, které se konalo
7. února 2018. Do dalších kol sice nepostoupil, ale posbíral zkušenosti a porovnal si své znalosti
s konkurencí. Dalším účastníkem školního kola byl i Matthias Hartenscheidt, který se zároveň
stal vítězem kategorie IIIB a postupuje přímo do krajského kola, které se koná v KCVJS v Plzni.

OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORBALU – KLUCI
V pátek 26. 1. 2018 se uskutečnil Okresní přebor ve
florbalu v kategorii kluků v hale Lokomotivy. Letos se
přihlásilo 12 týmů, které se rozdělily do 3 skupin. My
jsme byli ve skupině „A“ spolu s SPŠ
elektrotechnickou, HŠ Plzeň a Gymnáziem L. Pika.
Kluci předvedli velmi kvalitní výkony a po dlouhých
letech postoupili ze skupiny z 2. místa po 2 vítězstvích
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a 1 prohře. Ve finálové skupině nám již postupně docházely síly, navíc se projevila kvalita
soupeřů, a z toho vyústilo konečné 6. místo.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Aneta Koldovská a David Zábranský vyhráli školní kolo
olympiády v českém jazyce a postoupili do okresního
kola, které se uskutečnilo 30. 1. 2018. Zde si mohli
porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového
projevu s ostatními žáky ze středních škol a získat tím
motivaci k dalšímu odbornému růstu. Za reprezentaci
naší školy obdrželi diplom s poděkováním.

NATÁČELA U NÁS PLZEŇ TV
V úterý 30. ledna 2018 jsme na půdě naší školy
přivítali tým Plzeň TV. Vybraní žáci 2. A a 3. A měli
možnost prostřednictvím televizní kamery položit
otázky panu primátorovi a panu hejtmanovi. Ti na ně
odpovědí v rámci pořadů vysílaných právě ve zmíněné
regionální televizi. Současně žáci sami odpovídali na
otázky týkající se rozličných témat souvisejících s
životem v regionu, ať už se jednalo o dopravu nebo
veřejné prostranství či mnohá další. Naši žáci zaslouží
pochvalu, neboť před kamerou vystupovali téměř
profesionálně, kultivovaně a otázky, které si připravili, byly smysluplné a podnětné.

FINÁLE MICROBIT
V úterý 30. 1. 2018 se studenti Michal Šedivý a Jan
Pelnář z 2. E, společně s učitelem Mgr. Janem Fialou,
zúčastnili prvního celostátního finále soutěže BBC
micro:bit – Hackathon. Soutěž se konala na Fakultě
elektrotechniky a informatiky na univerzitě v
Pardubicích. V soutěži byl především hodnocen
postup vytváření programu, který simuloval házecí
kostku. Na třetím místě se umístil zástupce ZŠ
Všeruby z oblastního kola, které se konalo na SSINFIS.
Hodnoceny byly i modely autíček z prvního kola. Zde
vyhrál žák z Horní Břízy náš zástupce.

90

KRAJSKÉ KOLO BOBŘÍKA INFORMATIKY
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 jsme se zúčastnili krajského kola
soutěže Bobřík informatiky. To tentokrát pořádalo
Gymnázium a SOŠ v Rokycanech. Naši školu
reprezentovali čtyři žáci – Milan Abrahám, Ondřej
Donát, František Jíra a David Smolek. Našimi daleko
početněji zastoupenými konkurenty byla gymnázia ze
Sušice, Mikulášského náměstí v Plzni a z Rokycan a
VOŠ a SPŠE z Plzně. Naším nejlepším soutěžícím se stal
Milan Abrahám z 3. E, který se se 106 body (z 240)
umístil na 19. místě (z 29 soutěžících).

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 7. 2. 2018 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 19
žáků z 1. až 3. ročníků. Do finále se po náročném poslechu a čtení s porozuměním dostali 3
nejlepší, kteří pak absolvovali ústní část.
A zde jsou výsledky: 1. místo Jan Boháč z 3. E s počtem 55 bodů 2. a 3. místo obsadili se
stejným počtem 51 bodů Lucie Zahradníková z 2. E a Milan Abrahám z 3. E. Všem soutěžícím
děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme, obdrží diplom a drobné dárky. Jan Boháč
postupuje do krajského kola.

OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORBALE DÍVKY
Ve středu 7. 2. 2018 proběhl Okresní přebor ve
florbalu v kategorii dívek v hale Lokomotivy. Turnaje
se zúčastnilo 12 družstev, která se rozdělila do 2
skupin. Holky hrály ve skupině „D“ s Masarykovo
gymnáziem, Gymnáziem Plzeň, SPŠ stavební, SOŠ
OUUD a SPŠ elektrotechnickou. Bohužel děvčata
odehrála celý turnaj jen s 1 náhradnicí, protože se
některá omluvila kvůli nemoci a některá ale
nedorazila bez omluvy. Sehrát kvalitně 5 zápasů v tak
malém počtu hráček je téměř nemožné, přesto
zbývající hráčky odvedly velmi kvalitní výkony! Kdyby vás děvčata bylo více, nemusely jste být
po 1 výhře a 4 porážkách na celkovém 9. – 10. místě.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Ve čtvrtek 8. února 2018 se deset našich soutěžních
týmů zúčastnilo Technické olympiády Plzeňského
kraje.
Tu
již tradičně
pořádala
Fakulta
elektrotechnická ZČU. Na druhém místě se umístil
Petr Majdl s prací Sledování letového provozu, na
třetím místě skončili Viktor Ferus a Maxim Strnad s
prací Cloud home. Dalších pět týmů se shodně
umístilo na čtvrtém místě.
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DIVIZNÍ FINÁLE SKUPINY C STŘEDOŠKOLSKÉ FUTSALOVÉ LIGY - KLUCI
Dne 13. 2. 2018 se v hale Slavie VŠ Plzeň odehrálo
Divizní finále skupiny C Středoškolské futsalové ligy
kategorie kluci, kam se naše škola probojovala po
čtvrté v historii. Dostali jsme se mezi 3 nejlepší školy
v Západních Čechách (Plzeňský a Karlovarský kraj)
spolu s SaPSŠ Plzeň a Gymnáziem Domažlice. Kluci na
předešlé výkony úplně nenavázali a po 1 remíze a 1
prohře jsme se umístili díky skóre na 3. místě a tím
naše cesta letos skončila.

ÚŘAD PRÁCE 4. F
Třída 4. F navštívila 13. 2. 2018 Úřad práce Plzeň, kde
se žáci mimo jiné dozvěděli, do kdy mají po ukončení
školy status studenta, jaká pojištění si pak musí platit
a jak vysoké jsou jejich částky. Zajímavé byly
statistické údaje, týkající se žádaných oborů, univerzit
a míry nezaměstnanosti. Žákům bylo puštěno video o
finanční gramotnosti, kde bylo stručně nastíněno, co
všechno se strhává z hrubé mzdy a v němž bylo
doporučeno, nepůjčovat si peníze zbytečně, ale radši
šetřit. Na závěr exkurze žáci viděli dvě ukázky
nepovedených pracovních pohovorů.

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve středu 14. 2. 2018 se konalo na Masarykově gymnáziu okresní
kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Za naši školu
vybojoval ve velké konkurenci 14 středních škol úspěšné 3. místo
Jan Boháč, žák 3. E. Srdečně blahopřejeme!

BEST IN ENGLISH
Naše škola se již tradičně zúčastnila jazykové soutěže Best in English (dříve Angličtinář roku).
Vybraní studenti museli splnit náročný test na gramatiku, porozumění textu a poslech.
Konkurence byla obrovská, této soutěže se se každoročně účastní stovky škol z celé Evropy a
desetitisíce studentů. Jako škola jsme v rámci České republiky obsadily 179. místo z 332.
zúčastněných škol. V kategorii studentů se nejlépe umístila Daniela Urbanová z 2. F, která mezi
studenty z České republiky obsadila 454. místo mezi více než 8 tisíci studenty. Gratulujeme!
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIRMĚ ČEZ
Dne 26. 2. 2018 navštívila třída 4. A den otevřených
dveří ve firmě ČEZ. Nejdříve nám pomocí prezentace
i krátkého videoklipu pan Bc. Šašek, vedoucí call
centra, vysvětlil organizační strukturu skupiny ČEZ.
Poté nám vedoucí jednotlivých skupin operátorů
popsaly pracovní náplň, prostředí i ohodnocení
operátorů call centra. Byli jsme seznámeni rovněž s
možností uplatnění a kariérním postupem ve firmě
ČEZ. Pak jsme se přesunuli do zákaznického centra. Přímo na místě nám byl vysvětlen jeho
provoz. Exkurze byla zakončena v samotném call centru. Zde mohli žáci sledovat práci
operátorů naživo. Exkurze byla velmi zajímavá a představila budoucím absolventům jednu z
variant jejich profesního života.

VFF SOKOLOV
28. února 2018 se obě naše fiktivní firmy prezentovaly
svými produkty na 10. regionálním veletrhu fiktivních
firem v Sokolově. Celý veletrh se nesl v příjemné
soutěžní atmosféře, které se zúčastnilo celkem třicet
šest firem. Obchodování nám zpříjemnil doprovodný
kulturní program, uvítali jsme i možnost získat od
zástupců CEFIFu u jejich stánku informace ohledně
vyplňování evropského životopisu. Dařilo se naší
firmě Cleaners, s. r. o., která uzavřela několik
významných obchodů. Velkým úspěchem bylo v
závěru veletrhu vyhodnocení pro PPFB, a. s. Obsadili jsme první místo v soutěži o nejlepší
slogan a získali ocenění za dlouhodobě kvalitně poskytované finanční služby.

TŘÍDA 4. E NAVŠTÍVILA ÚŘAD PRÁCE PLZEŇ
Na úřadu práce nás uvítala velmi milá paní, která pracuje v
Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu
povolání. Přednášela o tom, co můžeme dělat po střední škole a
kam máme možnost jít nebo kde můžeme dále studovat po
složení maturitních zkoušek a ukončení středoškolského studia.
Mluvila také o tom, jaké existují typy pracovní smlouvy v případě,
když si najdeme trvalé zaměstnání nebo brigádu. Odpovídali
jsme na otázky jak a kde hledat zaměstnání. Velmi nás zaujaly
informace o nedostatkových profesích a volných místech v
Plzeňském kraji. Dověděli jsme se také, co jsou to tzv. soft skills,
co je to služba Eures a jak se do tohoto projektu můžeme zapojit
v případě, že bychom chtěli pracovat v zahraničí. Dostali jsme
také nabídku zúčastnit se Veletrhu pracovních příležitostí na ZČU
v Plzni. Především jsme si ale zopakovali náležitosti správně napsaného životopisu a
motivačního dopisu. Naše lektorka nám také pustila zajímavou ukázku jednoho nesprávně
vedeného pracovního pohovoru. Návštěva úřadu práce nás velmi zaujala.
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RADOVÁNEK - SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
V pátek 9. března 2018 proběhlo ve SVČ Radovánek okresní kolo v programování. A
reprezentanti naší školy si vedli velmi dobře. V kategorii Programovací jazyky skončil na
2.
místě Jan Kučera z 1. E. Ještě lépe pak dopadla kategorie Aplikační software - tvorba webu.
Zvítězil Matěj Motl z 3. F, na druhém místě skončil Maxim Strnad z 2. F a čtvrté místo obsadil
Jakub Kašpar rovněž z 2. F. Gratulujeme!

ŠKOLNÍ A KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE
28. února a 12. března se na naší škole konalo školní
kolo olympiády v ruském jazyce. Účastnilo se celkem
19 žáků. A jaké jsou výsledky? V kategorii ŠŠ I: 1/
Viktor Ferus 3. E, 2/ Daniela Radová 3. A, 3/ Markéta
Lukšíková 3. A V kategorii ŠŠ II: 1/ Eliška Bartovská 2.
E, 2/ Jaroslav Zeman 2. A, 3/ Veronika Kehlová 1. A V
kategorii ŠŠ III: 1/Oleg Petruny 1. E, Sergi Syrik 1.
A Velká pochvala patří žákyním Anně Kotvové z 1. E a
Veronice Kehlové z 1. A, které překvapily výborným
výkonem. Nejlepší z jednotlivých kategorií postoupili
do krajského kola, které se konalo v pondělí 19. března. Viktor Ferus a Oleg Petruny zvítězili
ve své kategorii a oba postupují do celorepublikového kola do Prahy. Eliška Bartovská se
umístila ve své kategorii jako třetí. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Hodně štěstí v Praze!

TŘÍDA 1. M SI ZDOKONALOVALA ANGLIČTINU NA UNIVERZITĚ
12. března 2018 se 1. M vydala na Západočeskou
univerzitu do US Pointu. Čekal je zde poutavý
workshop o Spojených státech amerických. Žáci se
dozvěděli základní informace o zemi, ale také mnoho
zajímavostí ze života Američanů, protože lektorka,
která workshop vedla, zde studovala. Přestože byla
celá hodina vedena v angličtině, žáci prokázali dobré
znalosti i schopnosti porozumět. Na konci hodiny si
své nově nabyté vědomosti otestovali v interaktivním kvízu. Všem se akce moc líbila.

NÁVŠTĚVA SBĚRNÉHO PŘEPRAVNÍHO UZLU
Naše třída 1. A navštívila 15. 3. 2018 přepravní poštu
v Plzni Křimicích. Vedoucí pošty nás provedl po
pracovištích, ukázal nám, jak se automatizovaně třídí
listovní i balíkové zásilky. Informoval nás také o tom,
že bychom na této přepravní poště mohli v budoucnu
pracovat. Prohlídka byla zajímavá a přinesla nám
nové odborné informace.
Simona Polívková 1. A
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KRAJSKÉ KOLO V SILOVÉM ČTYŘBOJI
Dne 21. 3. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Krajského
kola v silovém čtyřboji ve Stříbře. V sestavě Tomáš
Holub, Richard Bartuška, Michal Kosť a Dominik
Veselák (všichni 3. E) jsme celkově obsadili krásné 1.
místo s náskokem 94 bodů před druhým Gymnáziem
Klatovy. V soutěži jednotlivců (celkem 12 siláků)
obsadil Tomáš Holub 1. místo (180,5 b.), Richard
Bartuška 2. místo (153,5 b.), Michal Kosť 5. místo (131
b.) a Dominik Veselák 10. místo (96 b.).

BESEDA 4. A NA ÚŘADU PRÁCE V PLZNI
Stejně jako ostatní čtvrté ročníky, tak i třída 4. A navštívila besedu na Úřadu práce dne 22. 3.
2018. Během prezentace se žáci dověděli mnoho potřebných a důležitých informací. Dověděli
se například po jakých profesích je v našem kraji největší poptávka, ale i to, co má obsahovat
případná pracovní smlouva nebo jak a kde hledat pomoc v krizové situaci. Dozvěděli se, kolik
let musí odpracovat, aby dosáhli nároku na důchod a kdo a v jakých případech za ně platí
sociální a zdravotní pojištění. Žáci mohli po celou dobu pokládat doplňující dotazy a toho také
hojně využívali.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ POŠTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ OPAVA
Žáci 3. A - Monika Černá, Veronika Hrdličková a Petr Pazderka se zúčastnili ve dnech 20. 3. 22. 3. 2018 Soutěže poštovních dovedností v
Opavě. Poměřili si své odborné znalosti s ostatními
soutěžícími z celé republiky a vzorně reprezentovali
naší školu, obsadili nepopulární 4. místo.
Kromě
soutěže
také
navštívili
největší
podnikové hornické muzeum v republice Landek Park
v Petřkovicích u Ostravy, zahráli si bowling a hlavně
získali nové kamarády. Blahopřejeme (bramborová
medaile je taky dobrá) a děkujeme za reprezentaci
školy.

EXKURZE SPÚ KŘIMICE
Dne 22. 03. 2018 se naše třída 2. A vydala na exkurzi
do Sběrného přepravního uzlu pro Plzeňský a
Karlovarský kraj.
Když jsme s panem učitelem Novotným dorazili na
místo, vyzvedl si nás vedoucí balíkového oddělení,
pan Šindelář, který nás provázel po celou dobu.
Exkurze trvala přibližně dvě hodiny a za tu dobu jsme
prošli několik pracovišť.
První zastávka byla u stroje, který automaticky třídí
dopisy. Dokáže roztřídit přes 2000 dopisů za několik
minut. Dopisy, které se mu nepodaří automaticky přečíst, pomohou zatřídit kodérky na
vedlejším pracovišti.
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Následující zastávka vedla do podobné haly, ve které se třídily zásilky ručně. V době naší
návštěvy zde pracovalo několik zaměstnanců, kteří zásilky třídili do beden, určených pro menší
pošty.
Naše poslední zastávka byla v největší hale, kde se automaticky třídily balíkové zásilky. Právě
se zpracovával kamion zásilek z eshopu Lidlu, takže jsme mohli vidět obrovský běžící pás, který
byl veden po celé místnosti i třídící skluzavky v provozu. Šli jsme se podívat nahoru, do míst,
kde se nachází čtečka.
Na SPU se pracuje převážně v noci, avšak zásilky z Číny, kterých neustále přibývá, se
zpracovávají i přes den.
Ke závěr exkurze jsme se dozvěděli o možnostech brigád a zaměstnání a s panem průvodcem
jsme se rozloučili. Byla to velmi zajímavá exkurze.

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM PRAHA-HOLEŠOVICE
22. března 2018 se obě naše fiktivní firmy aktivně
zúčastnily 24. ročníku mezinárodního veletrhu
fiktivních firem v Praze. Tato pro fiktivní firmy velmi
významná událost probíhá pod záštitou MŠMT ČR a
primátorky hlavního města. Veletrhu se zúčastnilo
110 firem, z toho 60 zahraničních (Belgie, Rakousko,
Itálie, Rumunsko, Španělsko, Slovensko). V pozici
obchodující veřejnosti jsme si při obchodování ověřili
naši znalost anglického a německého jazyka. PPFB, a.
s. uzavřela dva nové kontrakty na vedení
podnikatelských účtů. Při komunikaci s fiktivními firmami obě naše firmy získaly několik
zajímavých nápadů na rozšíření stávající činnosti.

NETWORKING ACADEMY GAMES
Soutěžili jsme v sítích a IoT Na letošní soutěž
Networking Academy Games v Hradci Králové jsme
do kategorie HS3 opět vyslali dva týmy, po jednom ze
čtvrtého a třetího ročníku. Čtvrťáci ve složení Aneta
Koldovská, Jiří Pašek a Vojtěch Váchal projevili
zkušenosti z loňska a drželi krok s nejlepšími, nakonec
z toho v konkurenci devatenácti týmů z celé ČR bylo
velmi pěkné čtvrté místo. Třeťáci Michal Brabenec,
Viktor Ferus a Jakub Landa jeli zkušenosti především nabrat a i tak skončili v polovině
startovního pole, což je sympatický výkon. V kategorii IoT (Internet věcí) nás reprezentovali
Jan Kučera (1. E) a Jakub Landa (3. F), kteří před tímto finálním on-site kolem obsazovali pod
názvem Team 404 průběžné 9. místo z téměř čtyřiceti týmů z celé ČR. Za dosti nepřejících
okolností se se zadáním vypořádali nad očekávání, v pořadí poskočili ještě o jednu příčku výš
a umístili se na slušném 8. místě.
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PROJEKTOVÝ DEN „NAŠE FIRMY“
V pátek 23. 3. 2018 zavítali do naší školy zástupce
firmy „nvias“ p. König a p. Čudáková z projektu Smart
Edu. Přišli našim žákům představit investiční hru
„Naše firmy – teorie a praxe“. Principem hry bylo
nasimulovat reálné prostředí začínající firmy. Žáci
museli obsadit všechny důležité pozice ve firmě např.
výrobu, marketing či obchodní oddělení a museli se
starat o svůj výrobek na trhu. Fiktivním výrobkem,
který každá skupina musela zkonstruovat, byl robot a
toho museli také naprogramovat. Za všechny své úkony dostávali peníze nebo naopak jako v
reálném tržním prostředí také pokuty. Hra byla velmi inovativní, svižná a zábavná a všechny
žáky moc zaujala.

ÚKLIDOVÁ AKCE U SV. JIŘÍ – 23. 3. 2018
V tento den, se naše třída 1. A sešla ráno na konečné
zastávce trolejbusu č. 16. Důvodem našeho setkání
byl úklid (sběr odpadu) v jedné z částí města Plzně, a
to konkrétně Doubravky. Naše kroky vedly do
Záchranné stanice živočichů v Plzni, která se nachází v
Zábělské ulici 75. Náš příchod svým houkáním ohlásil
výr velký. Na vlastní oči jsme viděli několik
zachráněných sov, sovu pálenou a také puštíka. Po
této exkurzi jsme se vydali na místo úklidu. Byli jsme
překvapeni, co všechno dokáží lidé odhodit do
přírody. Našli jsme vyřezané loutky a sošky ze dřeva, lopatu, staré konzervy, pláty skla atd.
Tyto věci v žádném případě do přírody nepatří. Nejen, že dochází k ekologické zátěži, ale
zvířata se mohou neopatrným šlápnutím zranit. Při sběru jsme se také setkali s volně žijícími
zvířaty. Pozorovali jsme konkrétně kachny, husy a dokonce i o pamlsek škemrající nutrie.
Martin Lami

CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
V pátek 23. března 2018 naše škola (jako jedno z 22
soutěžních středisek v republice) pořádala již 26.
ročník CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
vyhlašovaný MŠMT ČR a organizovaný Jednotou
českých matematiků a fyziků. Do letošního jubilejního
ročníku se přihlásilo 86 soutěžících z 10 odborných
škol z celého Plzeňského kraje. Také naše škola vyslala
do IV. – VII. kategorie své žáky ze všech ročníků
studijních oborů. Věříme, že naši zástupci budou
úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech. Držíme palce!
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NÁBOJ 2018
Letošní ročník mezinárodní matematické soutěže
Náboj se uskutečnil v pátek 23. 3. 2018. Na několika
místech v Evropě se utkaly pětičlenné týmy
soutěžících z ČR, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie.
Převažovali reprezentanti z gymnázií, lyceí a škol
podobného typu.
My jsme soutěžili opět v Praze a letos jako jediná SOŠ
z Plzeňského kraje. Naše dva týmy juniorů i seniorů
obstály v této silné konkurenci. Za juniory nastoupili v
premiéře Michal Pechoč z 1. A, Michal Klečka a Lukáš Šafanda z 1. E, Jiří Řežáb a Dominik Vladař
z 1. F. Vedli si velice dobře. V Praze se umístili na vynikajícím 73. místě ze 100 týmů. Za sebou
nechali 21 gymnaziálních týmů. Patří jim 3. místo mezi 9 negymnáziálními týmy. V ČR pak
obsadili 101. místo (soutěžilo 139 týmů) a v mezinárodním srovnání 337. místo (490 týmů). V
kategorii seniorů doplnili loňské účastníky Davida Švarce a Miroslava Šůcha ze 4. E ještě
Vojtěch Váchal ze 4. E, Lukáš Bubeníček a Matěj Motl z 3. F. Jejich družstvo bylo v Praze na 93.
místě ze 101 týmů. Porazili 5 gymnaziálních týmů a obsadili 4. místo ze 7 negymnaziálních
týmů. V celostátním srovnání skončili na 126. místě (139 týmů), v mezinárodním pak na 437.
místě (486 týmů). Další informace a kompletní výsledky najdete na https://math.naboj.org
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce vyšleme dva
silné týmy, které se neztratí v mezinárodní konkurenci.

KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V PSANÍ NA KLÁVESNICI
V úterý 27. března 2018 se tři naši žáci – Tomáš Klail z
1. A a Viktor Ferus a Dominik Kovář z 3. E zúčastnili
krajského kola mistrovství republiky v psaní na
klávesnici, korektuře, wordprocessingu a strojovém
záznamu mluveného slova - konkrétně v kategorii
dovednosti psaní na klávesnici, kde soutěžili v
desetiminutovém opisu zadaného textu na rychlost a
přesnost. Soutěž pořádala jako obvykle Obchodní
akademie v Plzni.
Dá se říci, že již tradičně náš zástupce obsadil přední
místo – Dominik Kovář obsadil těsně druhou příčku a zúčastní se tedy 5. – 6. června
mistrovství republiky v Hradci Králové. Moc mu gratulujeme a věříme, že ani tam se neztratí a
obsadí vytoužené přední místo! Neztratili se ani ostatní soutěžící a věříme, že především v
Tomáši Kleilovi bude mít Dominik zdatného nástupce.
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PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ
Za svou dosavadní práci převzalo 28. března 2018
ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho
náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze
škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
„Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé
vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem
budoucím generacím bez ohledu na to, zda pracuje v
mateřince nebo na střední škole, vyžaduje sebekázeň
a je spíše posláním. Proto alespoň touto cestou
chceme těžkou práci těchto lidí ocenit," uvedl hejtman Josef Bernard.
Mezi oceněnými byla i učitelka naší školy Ing. Mgr. Miroslava Šleglová, která patří k
nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Svým zodpovědným přístupem, pracovitostí a
nadšením pro moderní technologie přispívá k inovativní výuce odborných předmětů.
Blahopřejeme!

REPUBLIKOVÉ FINÁLE POHÁRU SILOVÉHO VÍCEBOJE
Ve dnech 5. - 6. dubna 2018 se žáci naší školy
zúčastnili Republikového finále poháru silového
víceboje v Karlových Varech. V sestavě Tomáš Holub,
Richard Bartuška, Michal Kosť a Dominik Veselák
(všichni 3. E), jsme celkově obsadili krásné 14. místo z
celkového počtu 1456 středních škol v ČR. V soutěži
jednotlivců (celkem 60 soutěžících) obsadil T. Holub
29. místo (191 b.), R. Bartuška 37. místo (183 b.), M.
Kosť 54. místo (152 b.) a D. Veselák 59. místo (121 b.). Silový čtyřboj byl zaměřen na rozvoj
všestranně silových schopností prostřednictvím disciplín silově dynamického charakteru tlaky s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby na doskočné hrazdě a svisy vznesmo. Kluci
předvedli skvělé výkony: Tomáš Holub - tlak vleže 31 opakování, T. Holub s R. Bartuškou - shyby
21 a 18 opakování, M. Kosť - tlak vleže 30 opakování.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PRAHA
Žáci 1. a 2. ročníku učebního oboru Manipulant
poštovního provozu a přepravy navštívili dne 12. 4.
2018 Expozici České národní banky v Praze Lidé a
peníze, která prezentuje vývoj měny a financí na
území Čech od prvních keltských mincí až po dnešní
elektronické peníze. Žáci získali podrobnější
informace o činnosti ČNB, o vývoji peněz a měnových
poměrů v Čechách. Poté si ověřili teoretické poznatky
o naší současné měně a o padělaných bankovkách.
Velmi je zaujaly dotekové obrazovky, kde si formou
krátkého testu prověřili znalosti o bankovní soustavě a vývoji peněz. Zajímavým zážitkem byla
pro žáky možnost potěžkat si pravou zlatou cihličku. Výstava se všem moc líbila.
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NEJLEPŠÍ RUŠTINÁŘ V KRAJI – VIKTOR FERUS
13. dubna, v pátek, jsme se jako každým rokem
účastnili Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
Viktor Ferus ze třídy 3. E přednesl text své oblíbené
písně ruské hudební skupiny. Porotu jeho výkon
natolik zaujal, že kromě druhého místa v kraji ve své
kategorii, získal ještě zvláštní ocenění konzula z
Karlových Varů. Po vynikajícím umístění na olympiádě
v ruském jazyce a následné reprezentaci v Praze tedy
další Viktorův úspěch. Moc blahopřejeme nejlepšímu
ruštináři naší školy, ale i kraje!

POLICIE NA DM
Dne 16. 4. 2018 uskutečnila Městská policie Plzeň na
DM preventivní besedu na téma Ilegální drogy a
drogový kufr. Žáci se zájmem vyslechli přednášku a
poté se aktivně zapojovali do besedy. Vytvořili si
jasnou představu o různých podobách návykových
látek.

MŮŽEŠ PODNIKAT
Zajímavé přednášky a prezentace podnikatelů z
našeho kraje se uskutečnily pod názvem „Můžeš
podnikat“ 16. 4. 2018. Přednášek se účastnili všichni
žáci 4. ročníků, kteří právě po úspěšném absolvování
svého vzdělávacího procesu budou stát před
rozhodnutím nechat se zaměstnat nebo začít
podnikat. Přednášející různého věku i profesí jim
převyprávěli své podnikatelské příběhy. Zaměřili se
jak na úskalí soukromého podnikání, tak i na jeho kladné stránky. Žáci se v diskuzi mohli ještě
zeptat na všechny nejasnosti. Nakonec proběhla evaluace formou dotazníků, kam mohli žáci
napsat i své kontaktní údaje, pokud mají zájem o další zajímavé informace a akce. Příklad
takové akce prezentoval i jeden z přednášejících a to letní kemp Můžeš podnikat, kam naše
studenty také pozval.
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LIDÉ A PENÍZE
Žáci 1. A navštívili 19. 4. 2018 expozici ČNB "Lidé a
peníze" v Praze, která se nalézá v prostorách bývalého
trezoru Živnostenské banky. Výstava nabídla unikátní
pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým
penězům, ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje
České národní banky od jejího založení. Žáci se
seznámili s platidly, padělky a ukázkami ochrany
peněz.
Navštívili také v Praze budovu Hlavní pošty v
Jindřišské ulici, prohlédli si centrum, které tvoří velká
odbavovací hala s prosklenou střechou s malířskou výzdobou Karla Vítězslava Maška, který ve
své tvorbě využil jak scény z dopravy a poštovnictví, tak množství botanických motivů,
souvisejících s minulostí místa.

ZAHÁJENÍ GRILOVACÍ SEZÓNY NA DM
S brzkým nástupem letošního jara nastoupila i brzká grilovací sezóna. Žáci, paní kuchařky a
vychovatelky z internátu SŠINFIS na sebe také nenechali dlouho čekat a ve čtvrtek 19. 4.
uspořádali grilovací oslavu spojenou s rozloučením žáků 4. ročníků. Na oslavě se grilovalo
kuřecí a hovězí maso, na kterém si všichni velmi pochutnali společně s šopským salátem a
nápojem Capri-Sonne. Všichni jsme si oslavu náramně užili a doufám, že tyto akce budou i
nadále pokračovat.
Miroslav Smrčka, 1. F

CELOREPUBLIKOVÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE
V pondělí 23. 4. a v úterý 24. 4. se v Ruském středisku
vědy a kultury v Praze konala olympiáda v ruském
jazyce. První den soutěžil Viktor Ferus, sice se mezi
první tři nedostal, ale i tak si zaslouží velikou
pochvalu. V úterý pokračovala soutěž kategorií, ve
které soutěžil Oleg Petruny. Byl to velký boj a velmi
úspěšný. Oleg se umístil na krásném sedmém místě v
celé České republice! Oběma gratulujeme a
děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy.

VELETRH PRÁCE
Dne 24. dubna 2018 se uskutečnila akce „Veletrh
práce“, které se zúčastnily třídy 3. A, 4. F, 4. A a 4. E.
Akce se věnovala jak studiu na VŠ či VOŠ, tak i
budoucímu zapojení se do pracovního procesu. Měli
jsme i možnost rozhovoru se zástupci různých
povolání, jako např. voják, policista. Na přednášce
jsme se dozvěděli mnoho věcí, které jsme např. v
životopisech dělali špatně nebo jak napsat motivační
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dopis. Mohli jsme navštívit i stánky, kde jsme měli možnost zeptat se na spoustu otázek
ohledně práce a praxe. Také co je potřeba znát a vědět o našem budoucím povolání. Celá akce
byla užitečná, protože nám přinesla spoustu informací do budoucího života.

KRAJSKÝ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU
Dne 24. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Krajského přeboru v orientačním běhu ve Škoda
sport parku v Plzni-Doudlevcích. Na soutěžní trať s čipy a mapou postupně startovali v
kategorii děvčat Barbora Suchá, Veronika Teřlová (obě 4. A), Aneta Vrabcová (2. A) a Anita
Vališová (2. F), v kategorii chlapců Jan Matiášek, Dominik Veselák (oba 3. E), Ondřej Jócsik (1.
E) a Lukáš Bubeníček (2. F). V hodnocení jednotlivců se nejlépe umístila Anita Vališová na 14.
místě a Jan Matiášek na 15. místě. Celkově naše škola skončila na 4. místě.

OKRESNÍ PŘEBOR POHÁRU JOSEFA MASOPUSTA VE FOTBALE
Ve středu 25. 4. 2018 proběhl na hřišti Senco Doubravka Okresní přebor Poháru Josefa
Masopusta ve fotbale. Celkem se turnaje zúčastnilo 6 družstev, které se rozdělily do 2 skupin.
Náš tým ve skupině utrpěl 2 porážky od SPŠD Plzeň a Gymnázia L. Pika, které nás odsoudily k
zápasu o 5. místo. Toto utkání jsme naštěstí nad OA Plzeň vyhráli a umístili jsme se na
konečném 5. místě.

OD ZAKŘIVENÉHO BANÁNU K EVROPSKÉ ARMÁDĚ
Dne 3. 5. 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili
zajímavé přednášky státního tajemníka pro evropské
záležitosti, pana Aleše Chmelaře. Akce se konala v
prostorách Univerzitního střediska MUP v Plzni na
Slovanech. Tématem přednášky bylo převážně
postavení České republiky v rámci Evropské unie,
dozvěděli jsme se, jaké výhody má naše členství, a to
přímo v číslech, tudíž vše pro nás bylo srozumitelné.
Informace, že každý občan v ČR "získal" již přes 60 000
Kč, pro nás byla velmi překvapivá! Stejně tak jako
údaje o počtu nových autobusů či tramvají (500), o opravených či nově postavených 2 000
kilometrech silnic a dálnic či o 72 000 nových pracovních místech nás velmi zaujaly. Sami jsme
se po té ptali na evropskou měnu či problematiku másla a banánů. Těšíme se na další setkání!

KRAJSKÉ KOLO POHÁRU JOSEFA MASOPUSTA
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 pořádala naše škola Krajské
kolo Poháru Josefa Masopusta opět na hřišti Senco
Doubravka. Do tohoto turnaje se přihlásila vítězná
okresní družstva, která se rozdělila do 2 skupin. Po
utkáních ve skupinách došlo na vyřazovací zápasy. My
jsme hráli ve skupině „B“ spolu se SŠ Rokycany a
Gymnáziem Stříbro. Po 1 výhře a 1 remíze jsme
postoupili do semifinále, kde jsme nestačili na SPŠD
Plzeň. Tato porážka nás poslala do utkání o 3. místo,
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které jsme smolně prohráli až díky střelbě ze značky pokutových kopů. Přesto konečné 4. místo
bereme za úspěch, i když bedna byla blízko…

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE
Naše škola se již tradičně v květnu vypravila na
poznávací zájezd do Velké Británie. Žáky čekal týden
plný krásných historických památek, angličtiny i
gurmánských zážitků. Největší výzvou byly pro
všechny 3 dny strávené v anglických rodinách, kde si
žáci vyzkoušeli angličtinu v praxi a také poznali všední
život běžné anglické rodiny. Navštívili mimo jiné
římské lázně v Bath, prozkoumali několik tisíc let staré
megalitické stavby v Avebury a Silbury a na jeden den
si odskočili do hlavní města Walesu Cardiffu. Poslední
den se přesunuli do Londýna, kde si prohlédli Tower, katedrálu sv. Pavla, London Eye i
proslulou čínskou čtvrť Soho. Zájezd se opravdu vydařil, potrápilo nás sice typické anglické
počasí, ale i tak se všem v Británii moc líbilo.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Dne 24. května 2018 se uskutečnilo slavnostní
předávání cen a diplomů žákům rukodělné soutěže
„Řemeslo má zlaté dno“ pořádanou Plzeňským
krajem. Naši školu reprezentoval Michal Šedivý z 2. E.
Doprovodný odpolední program v Techmanii Science
Centre, kde se uskutečnila výstava výrobků všech
soutěžících ze základních a středních škol, se nesl v
duchu chemických kouzel a kulturního vystoupení
dětí z dětských domovů.

NEHODOU TO ZAČÍNÁ
Dne 30. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili programu „Nehodou to začíná“. Jde o interaktivní
představení zaměřené na mladé řidiče. Živým programem provázel moderátor, který se snažil
navázat kontakt s našimi žáky. Ti byli v průběhu akce zajímavými způsoby vtahováni do děje a
to nejen různým hlasováním, ale i přímou účastí v improvizovaných scénkách. Během akce se
před žáky vystřídali experti z oblasti dopravy, bezpečnosti, znalectví nehod, záchranářství.
Jedním z hostů pořadu byl i známý psycholog Ivan Douda, který budoucí i stávající řidiče
varoval hlavně před požíváním alkoholu a drog a to nejen před usednutím za volant, ale i v
běžném životě.

„KDO JSEM?“ – PO TOM PÁTRALI ŽÁCI 2. M
Žáci 2. M se zúčastnili 30. května 2018 workshopu s názvem „Kdo jsem?“. Tento workshop
vede žáky zábavnou cestu k sebepoznání, k pojmenování svých kladných vlastností, schopností
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a dovedností. Jedním z cílů akce je, že žáci poznají, že slovo kompetence není žádná nadávka
a zjistí, které klíčové kompetence a na jaké úrovni oni sami mají. Cílem je také stanovit si tzv.
první malý krůček. Všichni hodnotili workshop velmi pozitivně. Po týdnu na dotaz, zda svůj
stanovený malý krůček už zrealizovali, odpověděli někteří skutečně ano a dokonce si již sami
stanovili další. Což je skvělá reflexe toho, že workshop zafungoval a pro tuto skupinu máme již
dohodnuto další pokračování v Infokariéře na podzim příštího školního roku.

MATURITY
Žáci naší školy maturovali v dubnu a v květnu. Nejprve
psali v dubnu písemnou práci z češtiny. Na konci
dubna skládali žáci praktickou maturitní zkoušku z
odborných předmětů. Na začátku května pak
didaktické testy a písemné práce z angličtiny,
němčiny, matematiky a didaktický test z českého
jazyka a literatury. V posledních dvou květnových
týdnech proběhly ústní zkoušky. V pátek 8. června
2018 jsme se s našimi žáky, vlastně už absolventy,
rozloučili na slavnostním vyřazení na plzeňské radnici
a popřáli jim šťastné vykročení do dalšího osobního,
studijního a pracovního života. Těm, kterým se
nepodařilo některou z dílčích zkoušek vykonat, budeme držet palce v podzimním termínu.

VELETRH V PÍSKU
Dne 7. června 2018 se naše firma účastnila již 24.
ročníku veletrhu fiktivních firem na Obchodní
akademii v Písku. Celý veletrh trval zhruba 3 hodiny a
za tuto dobu jsme provedli řadu obchodů s jinými
firmami. Nejprve jako vždy jsme se zeptali, jestli
zákazníci naši firmu znají a pokud odpověděli
negativně, seznámili jsme je s naší firmou, s produkty
a službami, které u nás nabízíme. Poté následoval
téměř vždy úspěšný obchod. Dokonce, i přestože
jsme byli jen tři, měli jsme čas se na chvíli uvolnit ze
stánku a také nakupovat u ostatních firem.
Nakonec se pracovníkům naší firmy podařil obrovský úspěch - obsadit 2 místa v soutěžích na
veletrhu s vysokou účastí, kdy se obvykle umísťují firmy pořádající školy. Získali jsme 2. místo
za nejlepší stánek a obrovským překvapením bylo dokonce 1. místo za nejlepší katalog v
anglickém jazyce! Na tom měl největší zásluhu J. Lavička a patří mu tedy největší dík.
Tento již poslední veletrh ve školním roce 2017/2018 jsme si velmi užili a těšíme se na další
ročníky veletrhů!
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EXKURZE DO FIRMY RTSOFT
Dne 7. 6. 2018 navštívili vybraní žáci 2. a 3. ročníku,
kteří se zajímají o programování, firmu RTsoft. Po
krátkém představení společnosti se rozptýlili na
jednotlivá pracoviště, kde jim zaměstnanci firmy
přiblížili svojí práci a ochotně zodpovídali jejich
dotazy. A protože byla exkurze velmi zajímavá, využili
hned někteří žáci nabídky a domluvili si spolupráci na
SOČ a maturitních projektech.

RUČIČKY KRAJE
V úterý 12. června 2018 jsme se zapojili do přehlídky
středních škol Plzeňského kraje Ručičky kraje.
Přehlídka byla zaměřena na podporu technického a
přírodovědného vzdělávání. Proběhla přímo na
nádvoří krajského úřadu v Plzni ve Škroupově ulici. S
našimi žáky jsme prezentovali naši školu a obory.
Abychom jim přiblížili, co jim můžeme nabídnout,
ukazovali jsme na stánku ukázky výuky i
mimoškolních aktivit. Naši žáci kromě toho, že předváděli ukázky stovkám žáků základních škol
a veřejnosti, museli v přímém přenosu popsat v rozhovoru s náměstkyní hejtmana Plzeňského
kraje pro oblast školství a cestovního ruchu a moderátorem, paní Mgr. Ivanou Bartošovou, k
čemu slouží 3D brýle k dronu, brýle ji zapůjčili a ukázku přímého přenosu letu z kamery
zabudované v dronu si tak mohla sama vyzkoušet. Dále ukazovali, jak je možné připravit a
naprogramovat z Arduina semafor, napojený na závory, na který je možné napojit dráhu s
autem, který se po ní pohybuje pomocí senzorů. Pravda, auto nám poněkud stávkovalo, ale o
to více si žáci vyzkoušeli, jak se improvizuje, protože ne vždy vše funguje, jak má. Dále jsme
měli připravené úkoly a soutěže z oblasti logistiky a finančnictví, kde asi nejvíce zaujala
zkoušečka pravosti bankovek. Na Ručičky kraje jsme pozvali naše partnerské základní školy,
které k nám dorazili se 134 žáky. Od krajského úřadu dostali jako občerstvení bagety a koláče
a my jako vystavovatelé jsme měli příležitost zúčastnit se rautu, za což děkujeme. Inspiraci
máme, tak od září vzhůru do příprav nového ročníku přehlídky Ručičky kraje.

EXKURZE PRO PARTNERSKOU ZŠ
V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v
Plzeňském kraji, do kterého je naše škola zapojena,
bylo naším úkolem uspořádat exkurzi k zajímavému
zaměstnavateli v Plzeňském kraji pro jednu z
partnerských základních škol. Rozhodli jsme se pro
pracoviště České pošty v Křimicích, konkrétně šlo o
sběrný přepravní uzel Křimice. Nejdříve jsme žáky z
10. ZŠ v Plzni pozvali k nám do školy, kde jsme jim
představili obory naší školy a hlavně obory související
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s exkurzí. Vysvětlili jsme, které pozice by po vystudování těchto oborů mohli na poště
vykonávat. Následovaly krátké praktické ukázky, do kterých se mohli žáci zapojit. Některé
aktivity je skutečně velmi zaujaly a tak si vyzkoušeli např. práci na přepážce, naskladnění zboží
do systému nebo ověřování pravosti bankovek. Po návštěvě odborných učeben školy
následoval přesun autobusem na exkurzi. Většina žáků byla skutečně překvapena. Neměli
vůbec tušení o existenci přepravního uzlu v Křimicích a měli opravdu množství dotazů. Náš
průvodce, pan Šindelář, jim velmi ochotně odpovídal a vše vysvětloval.

PODEVÁTÉ U JANDŮ
Od úterý 12. června 2018 do pátku 15. června 2018 trávili svůj
čas žáci třetích ročníků a zástupci třídy 2. M v penzionu U Jandů
v Úborsku, probíhal totiž tradiční sportovní kurz.
Po rychlém ubytování a výtečném obědě jsme vyrazili na první
kratší vycházku do blízkého okolí, cyklisté si jeli po své trase a
vrátili se do areálu rovněž brzy. Druhý den zhatil plány našich
kantorů na celodenní výlet prudký a vytrvalý déšť, vše se tedy
posunulo o několik hodin a nakonec byla v plánu pouze
odpolední túra. Během vycházky jsme viděli samá zajímavá
místa, ti nejsilnější a nezdatnější dokonce měli možnost navštívit
s panem učitelem Jandou rozhlednu Markéta, z níž vám učaruje
překrásný pohled do širokého okolí.
Čtvrtek byl věnován outdoorovým aktivitám, které jsme si
dozajista všichni užili. Vše bylo skvěle připravené a naplánované,
vedoucí u jednotlivých stanovišť jsou opravdu odborníci, kteří
vědí, co dělají.
V pátek po snídani se nám snad ani nechtělo odjíždět. Především
kvůli jídlu… To bylo neuvěřitelné!
Sportovní kurz je každopádně akcí, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.

ČESKO-NĚMECKÉ JAZYKOVÉ SETKÁNÍ Z POHLEDU ŽÁKA
Psal se den 18. červen roku 2018. Osm žáků z 1.
ročníků ze školy SŠINFIS čekají návštěvu západních
sousedů - Němců. Všichni jsme si přiznali, že jsme byli
nervózní, s čímž jsme všichni počítali, jelikož jsme
Němce neznali a byli jsme zvědaví, jak nás Němci
přijmou. Nastala ona hodinka zvědavosti. Němci přišli
před hlavní vchod naší střední školy. Paní učitelka
Jiránková nám s úsměvem na tváři říká, ať jdeme
uvítat naše hosty. Naše česká skupinka vůbec
nechvátala s otevíráním dveří. Vešli jsme na chodbu a
plíživě jsme se přitiskli ke zdi k hlavnímu vchodu. Když jsme dorazili na místo a otevírali jsme
dveře, všichni jsme v jeden okamžik vyřkli slovíčko, které zná snad úplně každý. Hallo se ozvalo
z našich úst. Němci nás pozdravili také a následovali nás do učebny 4. Zde jsme se rozdělili na
2 tábory. Ode dveří seděla na levé straně česká skupina a na straně pravé skupina německá.
Naše seznamování se mohlo v klidu začít. Na začátku jsme obdrželi papírky s nedokončenými
slovy. Abychom se mohli zorganizovat a začít s jazyky, museli jsme si najít partnera právě z
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těchto neúplných slov. Pro představu použiji případ jednoho žáka: Žák obdržel slovo
"sumaterský" a logicky daného žáka napadlo, že bude hledat slovo "tygr" atd.… Byli jsme
celkem rychlí, neboť Němci uměli češtinu dobře. Po této menší honbě za parterem, začalo ono
seznamování. Vytvořené skupinky po 2 lidech si museli připravit pár vět o osobě druhé. Češi v
němčině, Němci v češtině. Bylo to celkem zajímavé a někdy i vtipné pro oba partnery.
Seznamování a putování Plzní trvalo 2 dny. Němci navštívili spoustu hezkých míst v Plzni a byli
nadšení. Při honbě za pamětihodnostmi Plzně nechyběly pochopitelně i hry, které byly
opravdu velice zajímavé jak pro nás tak i naše západní sousedy. 2 dny uplynuly jako voda a za
tyto dny jsme stihli vytvořit další nová přátelství, vyměnit si kontakty a zažili jsme spolu
spoustu zábavy. Pochopitelně jsme si s sebou obě skupiny vzaly z této vzájemné spolupráce
zlepšení jazyka, což se nám bude v životě i ve škole hodit. Určitě se budeme těšit na další
společné setkání.
Robin Bicek

OBDRŽELI JSME CERTIFIKÁTY
Povedlo se! Poprvé v desetileté historii naší fiktivní firmy
Cleaners s. r. o. obdržely její zaměstnankyně vzácný
doklad – osvědčení od Centra fiktivních firem při
Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Tento
doklad, který vydává CEFIF jen po splnění velmi
náročných podmínek, obdržel maximální počet
zaměstnanců, kteří mohou pracovníci jedné firmy získat.
Vzácné Osvědčení o práci ve fiktivní firmě Cleaners s. r.
o. získaly: Michala Říhová, Petra Kuncová a Daniela
Radová. Dle slov ředitele CEFIF p. ing. Hůly především za to, že: „… bylo vidět, že je to baví a
snaží se firmu někam posunout“. Všem děvčatům (i těm, které dostaly „pouze“ diplom od
vyučující) patří velká gratulace a pochopitelně i velké poděkování za práci a energii, kterou vlily
do žil přežívající firmy.

CO JE NOVÉHO U VÝCHODNÍCH SOUSEDŮ?
České slovo „praxe“ znamená v němčině „Praktikum“.
Už po třetí cestovalo v polovině června osm studentů
z prvního a druhého ročníku Odborné Akademie pro
překladatelství a tlumočení do Plzně, aby se tam dva
týdny seznamovali s běžným pracovním dnem a
jazykovými bariérami v sousední zemi. Pobyt je
financován evropským programem Erasmus+ a
organizován
Koordinačním
centrem
českoněmeckých výměn mládeže Tandem v Řezně.
Společně s kolegyní Leonou Jiránkovou z partnerské
školy SŠINFIS v Plzni se učitelka češtiny Andrea
Hielscher starala o co možná nejhladší průběh
pobytu. Po příjezdu se „Weideňáci“ přihlásili na koleji blízko školy a ubytovali se v obvyklých
dvoulůžkových pokojích. V prvních dvou dnech se konala s Dagmar Christofovou z Tandemu
jazyková animace, které se k radosti Němců zúčastnila i skupina českých studentů z partnerské
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školy. Mladí lidé se rychle seznámili, což bylo obzvlášť užitečné během prohlídky města s
kvízovými otázkami, a dělali plány pro volný čas o víkendu.
Každý kandidát byl osobně odveden na pracoviště a představen novým kolegům. I tento rok
zajistila Leona Jiránková atraktivní místa: Magdalena Galli a Sabrina Schwab měly ve středisku
volného času Radovánek možnost projít všechna oddělení. Kseniia Lutsenko a Katharina Fink
nastoupily v Krajském úřadě Plzeňského kraje. Frederic Ohnhauser a Rainer Wilka našli práci
v Informačním centru Bavorsko Čechy na náměstí ve středu města. IT fanoušek Patrick Pöllath
měl radost z pracovního místa u malé firmy RTsoft. Jessica Hötzel měla v rámci svého působení
u Eurocentra Plzeň na programu mj. informační akci o Rakousku a služební cestu do Českých
Budějovic.
Andrea Hielscher, červen 2018

CELOREPUBLIKOVÉ KOLO SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ
Od pátku 22. 6. 2018 do neděle 24. 6. 2018 probíhalo v prostorách Technické univerzity v
Liberci ústřední kolo soutěže v programování. V kategorii programování webu se v
celorepublikové konkurenci umístil Matěj Motl (3. F) na 10. místě, a to se ziskem 29,5 b.
Celkem v této kategorii bojovalo 26 programátorů. Soutěžní úlohou bylo vytvoření mapové
aplikace (Ukázka zadání). Kromě samotné soutěže bylo například možné zúčastnit se exkurze
po univerzitě.

EXKURZE DO NĚMECKÉ FIRMY BHS
Dne 25. 6. 2018 jsme se vydali na exkurzi do hlavní
pobočky firmy BHS nedaleko německého Weidenu.
Exkurzi pro nás uspořádala Agentur für Arbeit, se
kterou dlouhodobě spolupracujeme na zahraničních
praxích, společných akcích a workshopech. Akce se
účastnilo 20 žáků se skutečným zájmem o praxe či
další kariéru v německých firmách. Krásné moderní
prostředí této firmy žáky motivovalo a mnozí
odcházeli s tím, že učit se německý jazyk ve škole je
určitě správná volba.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Letošní závěr školního roku byl hodně pracovní… Již v průběhu června se začalo s rekonstrukcí
některých učeben včetně instalace nových rozvodů elektřiny a školní počítačové sítě a
proběhlo malování. V posledním červnovém týdnu žáci tradičně uklidili své třídy, vyklidili šatny
a snesli květiny do jídelny, kde přečkají parné léto a budou zalévány. Ve středu poznávali naši
žáci významná místa v Plzni a ve čtvrtek se vydali žáci se svými učiteli na výlety do okolí školy.
A jak si tyto dva dny užili?
Třída 1. A zahájila svoji středeční procházku historickým centrem Plzně u budovy Velkého
divadla. Žáci sami navrhli optimální trasu, která vedla kolem významných památek sadovým
okruhem, přes náměstí Republiky a končila opět na výchozím místě u divadla. Čtvrteční
dopoledne strávili žáci v ZOO, ve skupinách hledali podle fotografií vybraná méně známá
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zvířata a zjišťovali, odkud pochází. Přestože počasí připomínalo spíše začátek školního roku
než jeho konec, užili si to dokonale.
Jednu z nejvýznamnějších památek Plzně, Velkou synagogu navštívili žáci 1. E. Před vstupem
do budovy si museli všichni chlapci nasadit tradiční židovskou pokrývku hlavy, jarmulku.
Během prohlídky všichni shlédli unikátní prostory třetí největší synagogy světa a také se
dozvěděli spoustu nových věcí o životě židovské komunity v Plzni i o tragickém osudu většiny
jejích členů během 2. světové války. Prohlídka se všem líbila. Následující den se vypravili
poznávat ostatní památky v historickém centru Plzně. Prohlédli si katedrálu s. Bartoloměje,
morový sloup, mázhaus plzeňské radnice s 3D modelem města, Starou synagogu a další
pamětihodnosti plzeňské metropole.
Ve středu se žáci 1. F prošli po naučné stezce v Českém údolí a po cestě zpět se na chvíli
zastavili v Borském parku, kde si za slunečného počasí společně trochu zasportovali. Ve čtvrtek
měli v plánu prohlídku plzeňského pivovaru. Během návštěvy historického místa se mohli
například projet místním autobusem, zhlédnout varny a objasnit si způsoby vzniku piva.
Mezitím se stihli pana průvodce zeptat na možnost letní brigády, dále i na to, kolik lidí je
potřeba k chodu jednotlivých strojů a kdo vše vlastně řídí. Prohlídka byla velice zajímavá,
rozhodně si ji chtějí v budoucnu zopakovat.
Po úklidu třídy a šaten žáci 1. M vyrazili na procházku do centra Plzně. Ukončili ji prohlídkou
výstavy fotografií Viléma Heckela ve Smetanových sadech a sladkou tečkou v podobě zmrzliny.
Další den se žáci vydali Naučnou stezkou Údolím Mže, procházka byla zajímavá a nikdo ze
zúčastněných se nerozpustil, ani neumrzl.
Za pěkného počasí se žáci 2. A prošli historickým centrem města, vyhledávali informace o
jednotlivých budovách na svých mobilech a své poznatky předali ostatním. Předposlední den
školy se od Plazy kilometrovkou vypravili do zoologické zahrady. Těšili se hlavně na malá
lvíčata, ale ta nakonec neviděli. Počasí bylo na prohlídku jako stvořené, sice poprchávalo, ale
nebylo horko a tak byla většina zvířat aktivních.
Slunečné středeční dopoledne strávili žáci 2. E v historickém centru Plzně. Tentokrát se vydali
po stopách významných osobností a lovili nejlepší selfíčka z míst, která jsou s nimi spjata. Ve
čtvrtek si procházku po Sigmondově naučné stezce z důvodu špatného počasí trochu zkrátili.
Obešli bolevecké rybníky Šídlovák a Kameňák, prohlédli si unikátní technickou památku stezky
– Kolomaznou pec a nakonec si poseděli v příjemném
prostředí Ranče na Šídlováku.
Cestou po naučné stezce v Českém údolí poznávali
žáci 2. F stromy a také vyzkoušeli sportovní areál u
řeky. Následujícího den se vypravili do plzeňské ZOO,
kde byla největší atrakcí tři malá lvíčata, ale užili si i ta
ostatní zvířata a stranou zájmu nezůstalo ani dětské
hřiště.
Po úklidu třídy a šaten se třída 2. M vydala na
procházku Plzní. Z náměstí Republiky, které se nachází uprostřed historického centra města se
žáci vydali do příjemného parku, kterému se říká Mlýnská
strouha. Na místě bývalé Mlýnské strouhy se nyní nachází
krásný park s uměle vybudovaným jezírkem, kde žijí okrasné
ryby. V parku lze příjemně posedět na lavičkách a relaxovat,
nebo si zasportovat. Následující den se žáci v rámci školního
výletu vydali na procházku do Lesoparku Homolka. Parkem
vede naučná stezka, která má 13 zastavení, na kterých jsou
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návštěvníci seznamováni s okolní přírodou. Poté žáci navštívili nedaleký sportovní areál Škoda
park.
Oba dva dny žáci 3. A poznávali Plzeň historickou i současnou. Prohlédli si náměstí, synagogu,
radnici, divadlo, knihovnu a i starou synagogu. O všem si obstarali informace a prezentovali je
ostatním.
Za krásného počasí ve středu žáci 3. E strávili v Borském parku, kde si "oprášili" botanické
znalosti. Poznali většinu druhů stromů, s keři to bylo trochu horší, ale zajímavé bylo obojí.
Nečekali, že kousek od naší školy je příroda tak rozmanitá. Nakonec se vyfotili u jedné krásné
staré lípy, našeho národního stromu. Ve čtvrtek se rozhodli trochu vrátit do dětských let, ale
zároveň opět do přírody. Nejprve se báli v DINOPARKU obrovských modelů dávných
dinosaurů, poté se prošli zoologickou a botanickou zahradu. Nejvíce se pobavili řáděním
makaků, kterým ani déšť nevadil, a žákům vlastně také ne, v koruně velkého stromu u jejich
výběhu.
Tak jako každý rok, i letos byly poslední dny školy věnovány různým aktivitám. Třída 3. F se
rozhodla pro česko-anglickou prohlídku historického centra Plzně. Viděli nejznámější památky
Plzně, podívali se na model Plzně na radnici, prohlédli si zde také pěknou výstavu obrazů. Vše
probíhalo jak v češtině, tak i v angličtině. Nejvíce naše žáky zaujalo nádvoří Pivovarského
muzea, kde je nainstalovaná část historického pivovarského sudu s otvorem uprostřed, kde si
žáci mohli interaktivně vyzkoušet, jak bylo v minulosti při ručním čištění sudů obtížné vlézt do
sudu a vyčistit ho.
V pátek se rozdalo žákům vysvědčení a hurrrrrááááá na prázdniny.

OBHÁJILI JSME PRVNÍ MÍSTO MEZI STŘEDNÍMI ŠKOLAMI V PLZEŇSKÉM KRAJI
Na konci loňského roku jsme si dali neskromný cíl, a
sice obhájit 1. místo mezi středními školami v
Plzeňském kraji za účast v soutěži o nejúspěšnější
školu v soutěžích ve školním roce 2017/2018. A je to
neuvěřitelné, ale s úsilím našich žáků a vyučujících,
kteří se jim věnují, se nám to podařilo. Nyní již tedy
máme v pořadí čtvrté ocenění – dvakrát 1. místo,
jednou 2. místo a jednou 3. místo. Děkujeme všem,
máme velkou radost, a jak se říká - do třetice všeho
dobrého… Takže máme hned do začátku příštího roku motivaci udělat vše pro to, aby se nám
to za rok podařilo znovu a získali v pořadí páté ocenění a udrželi jsme prestiž naší školy. Držte
nám palce!!!

Výroční zpráva byla předložena školské radě a schválena dne 23. 10. 2018.
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