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Aplikovaná chemie
Farmaceutický asistent

Exkurze Synthesia, La Linea 
a DETECHA
Žáci Aplikované chemie 1. a 2. ročníku se v květnu zú-
častnili odborné exkurze ve firmě Synthesia, a.s., Semtín 
v  Pardubicích. Po úvodních přísných bezpečnostních 

formalitách a po vybavení helmami a ochrannými brý-
lemi byli žáci rozděleni do dvou skupin s  odborným 
doprovodem. Postupně všichni viděli technologii vý-
roby zředěné kyseliny dusičné, potom koncentrované 
HNO3. Žáci 2. ročníku měli také možnost nahlédnout 
do provozní laboratoře.

Pro žáky první ročníku Aplikované chemie byla určena 
i odborná exkurze ve firmě La Linea Dvůr Králové. Fir-
ma zpracovává bavlněné tkaniny, také 97% bavlnu + 3% 
elastan a 100% len. Tyto tkaniny jsou zpracovávány me-

todou rotačního potisku tkanin pigmentovými i  reak-
tivními barvivy. Dále žáci ve firmě viděli digitální potisk 
tkanin na digitálních tiskárnách JP6 a  JP7 reaktivními 
barvivy na bavlněné látky do šíře 180 cm. V digitálním 
tisku je firma držitelem certifikátu Oeko Tex Standard 
100 Class 1 pro pigmentové i reaktivní tisky. Se žáky 1. 
ročníku jsme se zaměřili na skladování, značení a bez-
pečné používání anorganických chemikálií v provozu.

Žáci Aplikované chemie 1. B se v květnu ještě zúčastnili 
odborné exkurze ve firmě DETECHA Nové Město nad 
Metují. DETECHA, chemické výrobní družstvo, má něko-
lik divizí a jejich současný výrobní program navazuje na 
tradici a  především na bohaté dlouholeté zkušenosti. 
Hlavními výrobními obory jsou nátěrové hmoty značky 

DETECHA, JELENÍ LŮJ, dekorativní kosmetika REGINA 
a  zdravotní kosmetika REGINA. Produkty výrobního 
družstva DETECHA odpovídají svým provedením, kvali-
tou a cenou požadavkům zákazníka. Při vývoji a moder-
nizaci se řídí vždy základní podmínkou - nepoškozovat 
životní prostředí! Logo nátěrových hmot DETECHA sym-
bolizuje zájem o  zákazníka a  šetrnost vůči životnímu 
prostředí. Se žáky prvního ročníku jsme se zaměřili na 
divizi DETECHA – kosmetika REGINA, kde se zpracová-
vají anorganické a  hlavně organické suroviny. Zajíma-
lo nás i strojní zařízení a jako budoucí chemiky hlavně 
použití, značení a skladování anorganických chemikálií, 
ale i kolorimetrie vyráběných odstínů dekorativní kos-
metiky.

Exkurze Elektrárna Chvaletice
Dne 28. května 2019 se žáci oboru Informační technolo-
gie zúčastnili exkurze do tepelné elektrárny společnosti 
Sev.en EC, a.s. v Chvaleticích. Elektrárna ve Chvaleticích 
se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetic-
ká a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. 
Elektrárna byla postavena v letech 1973 - 1979 na úze-

strana 2



mí bývalých Manga-
no-kyzových závodů, 
v  nichž právě tehdy 
končila těžba pyritu. 
S výstavbou elektrárny 
souviselo dobudová-
ní Labské vodní cesty, 
protože severočeské 
hnědé uhlí, které se ve 
Chvaleticích spaluje, 
sem bylo do poloviny 
roku 1996 dopravová-
no z  Lovosic po vodě. 
Nyní se uhlí přepravu-
je po železnici.
Celkový instalovaný vý-
kon 820 MW tvoří čtyři 
205MW bloky. Komín 
elektrárny dosahuje 
výšky 300 m, chladící 
věže jsou vysoké cca 

100 m a  jejich průměr na zemi dosahuje přibližně 60 
m. Výkon je vyveden dvěma 400 kV linkami do rozvod-
ny Týnec nad Labem. Palivem je hnědé uhlí. Elektrárna 
disponuje největší skládkou paliva (projektovaných 850 
000 tun). Zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe. 
Výstavba odsiřovacího zařízení v Elektrárně Chvaletice 
byla dokončena v  roce 1998. Technologie odsiřování 
je založena na principu mokré vápencové vypírky a má 
účinnost převyšující 95%. Zvláštností stavby je vyvedení 
odsířených spalin do chladicích věží. Elektrárna provo-
zuje stanici měření imisí, která je zapojena do systému 
AIM (automatický imisní monitoring) ČHMÚ.
Elektrárna produkuje a  nabízí k  prodeji vedlejší pro-
dukty po spalování – strusku, popílek, energosádrovec 
a stabilizát.

Americká asistentka na SŠIS 
Říká se, že člověk si má plnit své sny, dělat, co ho baví 
a dělá mu potěšení. Tímto mottem se řídíme, a proto 
jsme se rozhodli obohatit a rozjasnit hodiny anglického 
jazyka na naší škole. Příští rok budete mít šanci popo-
vídat si s rodilou mluvčí „face to face“ a zdokonalit vaše 
komunikační schopnosti. Díky Fulbrightovu stipendijní-
mu programu mohou české střední školy získat rodilé 
mluvčí, kteří budou českým učitelům asistovat při výuce 
angličtiny.  
V září díky tomuto programu v naší škole přivítáme 
slečnu Alannu Powers, která sem přiletí z Oklahomy 
a stráví zde celý školní rok. Na univerzitě se věnovala 
oboru Public Relations a také angličtině. Její specializací 
jsou také sociální sítě. Ráda cestuje, dokonce již navští-
vila i Českou republiku nebo Irsko.  Slečna Powers bude 
asistovat vyučujícímu angličtiny, a bude se účastnit akcí 
školy, exkurzí a také besed na DM.  V plánu je také  Pen-
pal Program se střední školou v Oklahomě. Program 
bude bohatý, máte se na co těšit.  

Mgr. Veronika Kyselová, vyučující anglického jazyka 

Oprava průmky pokračuje
To nejhorší je za námi. Pracuje se ve všech učebnách 
v  přízemí, opravují se chemické laboratoře a  střecha. 

Opravené učebny v přízemí budou pecka. Vznikne tam 
robotická laboratoř a další učebny pro technické před-
měty. Z  dosud nevyužívaných prostor nám dokonce 
vznikly dvě nové učebny. Z bytu školníka se udělal pro-
stor s pracovním názvem „školní klub“. Jenom z auly je 
aktuálně obří skladiště, z laboratoří zůstaly jen zdi. Na 
žáky také kromě zrekonstruovaných prostor laboratoří 
v  září čeká také další nová kompletně vybavená labo-
ratoř analýzy životního prostředí. Již v  současné době 
máme zakoupené nové přístroje pro analýzu vody. Do-
konce multifunkční analyzátor pro analýzu vody vlastní-
me jako jediná škola v ČR.
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Výuka grafiky na SŠIS a sepětí 
teorie s praxí
Z důvodu co nejužšího sepětí školy se životem a praxí 
zařazuje SŠIS v průběhu celého školního roku do vzdě-
lávacího procesu řadu exkurzí a  aktivních forem výu-
ky. Dokladem toho jsou neotřelé nápady ve výuce PCV 
a nebo množství zajímavých návštěv v různých podni-
cích.
Při hodinách PCV (Praktická cvičení) se učíme, jak upra-
vovat obrázky a  také jak měnit jejich obsah (tedy jak 
něco odmazat, nebo i přidat do další vrstvy). Výuka pro-
bíhá v programu Photoshop, který je nástrojem profesi-
onálů, a tak i žáci SŠIS mají možnost vyzkoušet si využití 
tohoto softwaru. Dále se škole podařilo zakoupit licen-
ci na aktuální verzi grafického programu Zoner Photo 
Studio X, ve kterém se bude učit správa a úprava foto-
grafií. Nezapomínáme samozřejmě na výuku vektorové 
grafiky, která probíhá v programu Illustrátor od Adobe 
nebo ve volně dostupném programu Inkscape. Nejlépe 
vše funguje, když nás to baví, a proto i témata na práci 
s bitmapou musí být zábavná a vtipná. Jedním z tako-
vých zadání bylo vytvoření dvou obrázků, kdy jeden je 
originál a druhý má obsahovat šest obměn. Úkol „ Najdi 
šest rozdílů“ pobavil celou třídu, možná i školu.

Elektrárna Chvaletice a Hučák 
Hradec Králové
Dne 28. května 2019 se žáci oboru Informační technolo-
gie zúčastnili exkurze do tepelné elektrárny společnosti 
Sev.en EC, a.s. v Chvaleticích. Elektrárna ve Chvaleticích 
se stala součástí skupiny v roce 2013, kdy Severní ener-

getická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. 
Elektrárna byla postavena v letech 1973 - 1979 na úze-
mí bývalých Mangano-kyzových závodů. S  výstavbou 
elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, 
protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleti-
cích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopra-
vováno z Lovosic po vodě. Nyní se uhlí přepravuje po 
železnici. Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 
205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300 m, 
chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na 
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zemi dosahuje přibližně 60 m. Výkon je vyveden dvěma 
400 kV linkami do rozvodny Týnec nad Labem. Palivem 
je hnědé uhlí. Elektrárna disponuje největší skládkou 
paliva (projektovaných 850 000 tun). Zdrojem vody 
pro elektrárnu je řeka Labe. Výstavba odsiřovacího za-
řízení v  Elektrárně Chvaletice byla dokončena v  roce 
1998. Technologie odsiřování je založena na principu 
mokré vápencové vypírky a  má účinnost převyšující 
95%. Zvláštností stavby je vyvedení odsířených spalin 
do chladicích věží. Elektrárna provozuje stanici měření 
imisí, která je zapojena do systému AIM (automatický 
imisní monitoring) ČHMÚ.
Následně pak 4. června 2019 žáci prvního ročníku obo-
ru Informační technologie v  rámci exkurze navštívili 
vodní elektrárnu Hučák a  Informační centrum Obno-
vitelné zdroje v  Hradci Králové. Nejdříve zhlédli film 
o vodních elektrárnách, které spravuje společnost ČEZ. 
Ve filmu byly hojně využity zajímavé záběry pořízené 
pomocí dronu, a tak bylo možné vidět jinak nepřístupná 
místa z  ptačí perspektivy. Poté následovala prohlídka 
centra Obnovitelné zdroje. Zde se žáci hravou formou 
seznámili s principy a možnostmi využití energetických 
zdrojů založených na síle vody, větru, slunce a bioma-
sy. Malá vodní elektrárna Hučák je průtočná, nízkotlaká, 
s krátkým přivaděčem. Do provozu byla uvedena v roce 
1912. Jsou zde instalovány tři Francisovy turbíny, každá 
o výkonu 270 kW, které vyrobila Elektrotechnická akci-
ová společnost, dříve Kolben a spol. Praha. Tyto turbí-
ny jsou společně s původními elektrickými generátory 
a dalším vybavením v provozu od roku 1925.

Exkurze iQLANDIA Liberec
SŠIS se věnuje rovněž pravidelným aktivitám určeným 
žákům ZŠ. V rámci této spolupráce se v lednu 2019 žáci 
6., 7. a 8. třídy ZŠ a MŠ Chvalkovice zúčastnili exkurze do 
science centra iQLANDIA v Liberci.

Originální interaktivní exponáty, které jsou v tomto mo-
derním centru instalovány, žákům zábavným způsobem 
přiblížily svět vědy a techniky. Žáci si vyzkoušeli spoustu 
experimentů, řešili úkoly z oblasti fyziky, biologie, che-
mie, zeměpisu, astronomie i dalších vědních oborů. Ne-

ztratili se v zrcadlovém bludišti, nechali se uzavřít v mý-
dlové bublině, vyzkoušeli si orientaci v  naprosté tmě 
a pozorovali spolužáky pomocí termokamery. Obdivo-
vali rovněž interaktivní fontánu a  vodní stěnu, kde se 
obrázek nakreslený pomocí dotykového monitoru vy-
kreslí do stěny tvořené drobnými kapičkami vody. Nej-
větší úspěch sklidil gyroskop, který používají k výcviku 
kosmonauté. Žákům se také líbila komentovaná ukázka 
pokusů s elektrickým výbojem, při kterém vstávají vlasy 
na hlavě.

Exkurze TYCO Trutnov
Dne 11. června 2019 se žáci prvního ročníku oboru 
Informační technologie zúčastnili exkurze do závodu 
TYCO Electronics v Trutnově. Hlavním zaměřením závo-
du je výroba komunikačních a síťových relé, konektorů 
a odporů pro automobilový, letecký a elektrotechnický 
průmysl. 
Vstup do výrobních provozů je podmíněn použitím 
ochranných pomůcek, proto všem žákům byly zapůjče-
ny ochranné brýle. 
Provoz v  závodě je nepřetržitý s  dvanáctihodinovou 
pracovní dobou. Montážní linky jsou plně automatizo-
vané. Vedle lidí zde pracují roboti. Kooperativní roboti 
pomáhají při různých monotónních úkonech, při nichž 
je potřeba vysoká přesnost, a přitom neohrozí člověka. 
Zde se používají pro šroubování nebo umísťování dílů 
a součástek. 
Dále žáci viděli, jak v zá-
vodě probíhá vývoj a vý-
roba speciálních výrob-
ních zařízení. Zajímavý 
byl i  vyvíjený robotický 
akumulátorový vozík, 
který by měl nahradit 
práci skladníka s  vyso-
kozdvižným vozíkem. 
V  závodě se využívají 
také 3D tiskárny a  uni-
kátní profesionální 3D 
skener.
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Cestovní ruch
Expedice UNESCO  
Praha
První červnové úterý jsme se v brzkých hodinách vydali 
na třídní exkurzi v  rámci zeměpisu cestovního ruchu. 
V doprovodu p. učitelky Špatenkové a p. učitelky Hojné 
jsme nasedli na ranní vlak do Pardubic a dále do Prahy, 
kde jsme započali celodenní pěší prohlídku naší metro-
pole. Abychom si ověřili své znalosti získané v hodinách 

zeměpisu, připravil si každý z nás průvodcovský výstup 
o některé z atraktivit, kterých je v Praze nespočet. Od 
Obecního domu a Prašné brány jsme se vydali ke Karo-
linu – sídle Univerzity Karlovy, dále na Staroměstské ná-
městí a okolo Rudolfina k bývalé židovské čtvrti Josefov. 
Odtud jsme přešli na druhý břeh Vltavy a  po Starých 
zámeckých schodech vystoupali k  Pražskému hradu. 
Ani tam nás neminulo hned několik průvodcovských 
povídání. Přes Hradčanské náměstí jsme pak prošli 
Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu, kde jsme si vychut-
nali slunečného počasí a pokračovali dál na Václavské 
náměstí. Zde jsme se dočkali zasloužené chvíle odpo-
činku, kterou využil každý po svém. Po ní následovalo 
několik posledních studentských výstupů na Národní 
třídě a Václavském náměstí. Vyčerpáni, ale zato vědo-
mostně obohaceni jsme došli na Hlavní nádraží a odtud 
vyjeli vlakem zpět do Dvora Králové. Věříme, že s našimi 
průvodcovskými texty byly paní učitelky spokojeny a tě-
šíme se na další vydařenou exkurzi.

Za 3.C Adéla Čápová

Expedice UNESCO  
Třebíč a Telč
Dne 13. 5. 2019 se naše třída 2. C oboru Cestovní ruch 
vydala za dalšími památkami UNESCO. 
Tentokrát jsme absolvovali pětihodinovou cestu do Tře-
bíče a poté do Telče.

V  Třebíči nás čekala unikátní židovská čtvrť a  bazili-
ka svatého Prokopa, jejíž mimořádná architektonická 
hodnota tkví v  tom, že v  sobě spojuje principy dvou 
slohových období-románského a  gotického. Zde jsme 
mohli obdivovat například nádherný vstupní portál, ro-
mánskou kryptu nebo Opatskou kapli s freskami ze 14 
století. 
Ještě toho dne jsme ve večerních hodinách dorazili do 
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Telče, kde jsme zůstali další dva dny. 
Telč je opravdu nádherné město a bylo toho dost k vi-
dění. Prošli jsme historické jádro města, které je obklo-
peno rybníky a uzavřeno městskými branami i rozsáhlý 
renesanční zámecký komplex se zahradou. Nejvíce nás 
ale nadchlo náměstí s historickými domy postavenými 
v renesančním a barokním stylu. Pod náměstím vedou 
chodby tajemného podzemí, které jsme spolu s interak-
tivní expozicí také prozkoumali.
Výlet jsme zakončili teambuildingem v lanovém centru 
Panského dvora.

Už teď se připravujeme na další část expedice. Závěr 
školního roku strávíme putováním po Itálii, kde se těší-
me především na návštěvu Říma a hned v září se chys-
táme do Žďáru nad Sázavou.

Karolína Stankovyčová, 2. C

Expedice UNESCO 
Kutná Hora
• Město královské.
• Město, jež bylo stříbrnou pokladnicí země České.
• Město stříbrné, město mnohokrát spálené na prach.
• Město, které pocítilo slávu, ale i bolest a strach.

 Do tohoto města, které zažilo vše možné i nemožné, 
jsme se vydali ve čtvrtek 16. května za poměrně špatné-
ho počasí. Ale i přesto jsme si to užili a dostatečně pro-
věřili své průvodcovské schopnosti. Cestou necestou 
celým městem, jež je zaslouženě již 24 let zapsané na 
Seznamu světového dědictví UNESCO, jsme se průběž-
ně zastavovali a seznamovali své spolužáky s památka-
mi.
 Jezuitská kolej, Hrádek, Vlašský dvůr, Kostel sv. Jakuba, 
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Morový sloup, Kaple Bo-
žího těla nebo Sankturinovský dům.
 Zpestřením byl Dačického dům, kde jsme měli příleži-
tost si vyslechnout vše o gotice v Kutné Hoře, ale i goti-
ce světové. Prohlédli jsme si interiér domu a zabavili se 
u animovaného filmu o historii města.
Nejkrásnější památkou byla samozřejmě sv. Barbora. 
Monumentální gotická stavba, která se téměř nedosta-
věla – z  důvodu nedostatku financí – její střecha byla 
předělaná z gotické na barokní a opět zpátky na gotic-
kou, a téměř zničena požáry.
Nakonec jsme přejeli do Sedlece, kde jsme navštívili 
Kostnici – pohřebiště tisíce zesnulých a posvátné místo 
– a Chrám nanebevzetí Panny Marie.
Poznali jsme další kousek naší krásné české země a rádi 
bychom poděkovali za krásný den paním učitelkám 
Broulíkové a  Petrášové a  panu průvodci z  Dačického 
domu.

Štěpánka Fléglová, 3. C



Festival Evolution
Dne 22.3. se studentky ze 3. E vydaly na výlet do Prahy 
na festival Evolution. Mohly zde navštívit spoustu stán-
ků s přírodní kosmetikou i zdravou výživou, zeptat se na 
otázky ohledně zdraví a životního stylu, nebo ochutnat 
vybrané druhy bio potravin. 

Po návštěvě festivalu se vydaly napříč Prahou. Nejprve 
dostaly rozchod po obchodních centrech, aby se posil-
nily, a poté se vydaly na Staroměstské náměstí. Zde si 
prohlédly historické památky a dozvěděly se něco no-
vého o událostech v našem hlavním městě. Svoji trasu 
zakončily na Václavském náměstí, ze kterého se vydaly 
směrem na nádraží a vlakem  zpět do Dvora Králové. 
Všichni si výlet velice užili.  

Anna Fišerová  3. E

Výuka vizážistiky 
s odborníkem z praxe
Žákyně třetího ročníku oboru Kosmetické služby měly 
unikátní příležitost seznámit se s prací profesionální vi-
zážistky a především si osvojit techniky a postupy líčení, 

které jim od-
bornice z  pra-
xe představila. 
Paní Iva Davies 
působí v  obo-
ru vizážistiky 
již mnoho let. 
Ve škole líčení 
Surface vede 
kurz svatebního 
líčení. Spolupra-
cuje s  různými 
časopisy (Tvoje 
svatba, Mamin-
ka, Marie Claire 
atd.) i  s  mód-
ními návrháři 
a věnuje se širo-
ké osobní klientele.
Výuka pod vedením paní Davies probíhala ve třech blo-
cích. V první části výuky představila možnosti práce vi-
zážisty, nutné vybavení a nastínila i ekonomické aspek-
ty této činnosti. Poté se věnovala jednotlivým tématům. 
Výuka probíhala formou přednášky, výkladu, z  velké 
části diskuze a především názorné instruktáže. Násle-
doval praktický nácvik představených technik. Dívky si 
vyzkoušely svatební, francouzské i večerní líčení a další 
techniky a vychytávky, které ve své budoucí praxi jistě 
využijí.
Setkání s paní Davies bylo velmi přínosné a lze tak usu-
zovat i z reakcí a zpětné vazby žákyň. Zkušenosti převza-
té od odborníka, který se v oboru pohybuje už několik 
let, a to na vysoké úrovni, nepředčí sebelepší učebnice. 

Mgr. Jana Hojná

Poslední zvonění
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Obhajoba ročníkové práce 
maturita nanečisto
Na začátku června letos poprvé proběhly obhajoby 
ročníkových prací třídy 3. E oboru Kosmetické služby 
z předmětů wellness a vizážistika. Ročníkové práce na 
zvolené odborné téma musely být odevzdány nejen 

v  písemné a  elektronické formě, ale musely být před 
tříčlennou učitelskou porotou obhájeny i ústně pomocí 
prezentace PowerPoint. Hodnotila se jak grafická úro-
veň a zpracování prezentace, tak i výklad a celkový do-
jem z vystupování žákyně. Odevzdání a obhájení práce 
je nutnou podmínkou úspěšné klasifikace z těchto od-
borných předmětů.
Děvčata si také mohla vyzkoušet i nevšední atmosféru 
– vyzdobenou třídu, slavnostní oblečení, čekání a určitě 
i nervozitu před vlastním „vystoupením“. Mnohem ná-
ročnější určitě bude opravdová maturita, která je čeká 
na jaře příštího roku. 

Ing. Jana Šílová, vedoucí předmětové komise KAD a KOS

Souvislá odborná praxe
Od 13. do 17. 5. jsem navštívila soukromý kosmetický 
salon paní Brožové v Nové Pace. Náplní mé práce bylo 
poznat, jak to chodí v soukromém salonu a pomoci při 
kosmetickém ošetření zákaznic. Paní Brožová, bývalá 
zdravotní sestra, vede svůj salon již přes 20 let. Kromě 
základního ošetření zde provádí i ošetření, které poru-
šuje integritu kůže, kraniosakrální terapii a mnohé dal-
ší. V salonu používá pouze velice kvalitní francouzskou 
i českou kosmetiku.
Salon, i přes svoji menší velikost, obsahuje mnoho uži-
tečných přístrojů, včetně žehličky na pleť, dermabraze 

nebo sterilizátor. Na stěnách 
visí certifikáty a diplomy z kur-
zů, které paní Brožová ab-
solvovala. Do kosmetického 
ošetření bylo zapojeno čištění 
pleti, masáže, krémy a základ-
ní séra, úprava řas a  obočí 
a trhání jiných chloupků. Další 
ošetření si zákaznice již volily 
individuálně.
 Za tento týden jsem se naučila 
mnohé o  vedení salonu, pro-
četla si provozní řád a nezbyt-
né papíry a mohla si vyzkoušet 
práci na vlastních zákaznicích. 

Paní Brožová byla velice ochotná a po mém každoden-
ním příjezdu na praxi na mě čekala na stole horká káva 
s  mlékem a  jahody se smetanou nebo jiné ovoce. Po 
každé zákaznici jsme si udělaly menší pauzu a probraly 
vše potřebné k vedení provozovny. Jeden den jsme se 
byly podívat i do provozovny pedikúry, kde mi bylo vše 
podrobně vysvětleno.
Praxi jsem si velice užila, atmosféra byla skvělá, naučila 
jsem se spoustu nového. Občas jsem si něco drobného 
vydělala, ale hlavní odměnou mi byly zkušenosti, kte-
rých jsem nasbírala více než doposud, a  ochota paní 
Brožové. 

Anna Fišerová, 3.E

Přijímací zkoušky nanečisto 
V dubnu naše škola pořádala tradičně přijímací zkoušky 
nanečisto. Zájemci o studium na naší škole si tak moh-
li během sobotního dopoledne vyzkoušet, jak takové 
„přijímačky“ vypadají, kde probíhají a jakou formu mají 
zadání jednotlivých předmětů.
Tím ale vstřícný přístup školy nekončí. Pro rodiče ucha-
zečů jsou vždy připraveny různé aktivity. Ti, kteří chtějí 
mít ze svých dětí kosmetičky a maséry, jsou pozváni na 
dopoledne plné péče.
Žáci a pedagogové jim vždy připraví program, při kte-
rém si prohlédnou prostory zmíněných oborů a  vy-
zkouší si procedury na vlastní kůži.
Na jednotlivých pracovištích odborného výcviku byly 

provedeny všem zájemcům například masáže zad 
a  šíje, kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, úprava 
obočí a líčení. 
Zatímco žáci po svém vysilujícím výkonu dostali oběd, 
jejich rodičům bylo mezi procedurami poskytnuto malé 
občerstvení - káva a moučník. 
Nakonec si odpočatí a spokojení rodiče vyzvedli své po-
tomky před jídelnou.
O  hezky stráveném dopoledni svědčí i  děkovný dopis 
jednoho z účastníků, který byl zaslán řediteli naší školy.
Bc. Jana Krajčírová
Citace dopisu
Pane řediteli, chtěli bychom Vám a celému kolektivu vyu-
čujících, kteří se podíleli na organizaci a přípravě dnešního 
„předpřijímačkového“ dne, moc poděkovat. Byli jsme nad-
šení. Vše do sebe parádně zapadalo - od organizace - přes 
program pro nás rodiče - až po parkování. A k tomu ještě 
závěrečný bonus - oběd pro děti! Klobouk dolů! Děkujeme!
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Dětský den v Dubenci
V sobotu 25.5. probíhaly na více místech oslavy dětské-
ho dne. Letošní rok jsme byli pozváni poprvé do nedale-

ké obce Dubenec, 
kde se oslavy ko-
naly pod záštitou 
obce a  místního 
hasičského sbo-
ru. Byl zajištěn 
opravdu bohatý 
program, a to ne-
jen pro děti, ale 
i pro rodiče a star-
ší generace. Jed-
ním z  bodů pro-
gramu jsme byly 
i  my – studentky 
oboru Kosmetic-
ké služby a  Ka-
deřník. Holčičkám 
se tradičně česaly 
copánky, do kte-
rých se vplétaly 

barevné bavlnky, a  chlapcům se vytvářela nagelova-
ná číra. Kosmetičky malovaly zvířecí a  jiné pohádkové 
motivy na obličej, dle přání malých zákazníků. Našli se 
i  dospělí jedinci, kteří si naše vylepšení také dopřáli. 
Děvčata se po dobu celé akce téměř nezastavila, jaký 
byl zájem dětí. A to i přes to, že všude kolem probíhal 
bohatý program. O tom, že se naše práce líbila, svědčí 
i pozvání na stejnou akci příští rok, a my se již těšíme. 
Na závěr patří náš dík organizátorům za to, s jakou péčí 
se o nás starali.

UOV Simona Kittnarová

Stříhání dětí v dětské 
ozdravovně Les Království
30.5.2019 jsme navštívily dětskou ozdravovnu, kde jsou 
děti, které také neměly v životě tolik štěstí, ale mají zde 
vše, co k životu potřebují. Děti jsou vždy veselé. Nebyla 
to naše první návštěva v ozdravovně. Děti jsme stříhaly 
a donesly jsme jim i nějaké oblečení, ze kterého měly 
velkou radost. Jeden chlapeček však přiběhl a plakal, že 
nemůže najít svoje botičky a že nové nedostal. Paní vy-

chovatelka (v ozdravovně jí děti říkají teta) však říkala, 
že chlapeček si botičky schovává pravidelně do všech 
možných šuplíků a  skříněk po celé ozdravovně, a  tak 
hledání probíhá takřka pravidelně. Tato akce byla naše 
poslední, neboť nás teď čekají závěrečné zkoušky a pak 
většinu jen „škola života“.

Heidi Sokolovičová

Kurz 
modeláže 
nehtů
Již 13 let naše škola po-
řádá kurz modeláže 
nehtů. Je určen pro žá-
kyně oboru Kadeřník, 
žákyně oboru Kosmetic-
ké služby mají tuto část 
výuky zahrnutou ve ŠVP. 
Každoročně je tato na-
bídka hojně využívána. 
Na základě certifikátu 
mají totiž naše absol-
ventky možnost zažádat 
o  další část živnosten-
ského oprávnění.
Teorie modeláže je zajištěna při výuce zdravovědy 
a praktickou část vyučujeme na pracovištích odborné-
ho výcviku. Žákyně se učí jak samotný technologický 
postup, tak základy zdobení.
Některé nadané dívky nabyté znalosti a dovednosti vyu-
žijí již během dalšího studia při účasti na mezinárodních 
soutěžích a školních projektech.

Bc. Jana Krajčírová
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Stříhání dětí
v dětském domově

Dne 29. května 2019 
se konala akce stříhá-
ní dětí v  dětském do-
mově ve Dvoře Králo-
vé nad Labem. Tohoto 
dne se zúčastnila po-
lovina žákyň odborné-
ho výcviku. V dětském 
domově jsme se roz-
dělily do dvou skupin. 
Jedna skupina stří-
hala pod dohledem 
učitelky odborného 
výcviku děti s postiže-
ním a  druhá skupina 
stříhala ostatní děti. 
Celá akce probíhala 
v  příjemné atmosfé-
ře, děti byly spokoje-
né a účesy se jim moc 

líbily. Dvě holčičky, které se ještě před naší návštěvou 
dozvěděly, že přijdeme a budeme stříhat, vzaly iniciati-
vu do svých rukou a zahrály si na kadeřnice samy…. Vý-
sledkem byla „perfektně“ střižená ofina, která nás lehce 
zaměstnala, ale i pobavila. 

Heidi Sokolovičová 

Exkurze do vlásenkářství
Dne 27. 5. 2019 jsme navštívily vlásenkářství v Hradci 
Králové. Paní Blanka Pechová nám ukázala a  vysvětli-
la, jak probíhá výroba paruk a jak dlouho to trvá. Také 
jsme se dozvěděly, co všechno se dá zakomponovat 
a použít na výčesy. Paní Blanka hraje velkou roli v zá-
kulisí při představení, kdy musí ve velmi rychlém čase 
přečesat a přelíčit herce. Setkává se s českými i zahra-
ničními režiséry a celá léta s nimi spolupracuje. Exkurze 
byla pro každého něčím přínosná a zajímavá. Děkujeme 
p. Vejdělkové a p. Flégrové za uspořádání exkurze. 

Natálie Johanová 2. D

Ve dnech 20.4. - 24.4 2019 
byl pro naše prváky bezpe-
čáky připraven cyklistický 
kurz, který proběhl v Dol-
cích u Trutnova. Abychom 
se nijak nefllákali, jeli jsme 
už od školy na místo na 
kolech. Po příjezdu naše 
kroky směřovaly do cha-
tek finského typu a  dále 
do restaurace na oběd. 
Odpoledne si pro nás pan 
ředitel připravil cestu na 
Hrádeček (chata Václava 
Havla). Zbytek dne byl už 
poklidný, večeře a  vlastní 
zábava. Druhý den hned po snídani naše cesta vedla 
do Antického muzea v  Hostinném, kde bohužel byla 
jedna část uzavřena. Po příjezdu do kempu následoval 
oběd a krátký odpočinek. Odpolední aktivita spočívala 
v učení se s mapou a azimutem. Na večer pan Kofroň 
zorganizoval bojovku pomocí map a azimutů. Třetí den 
nám počasí moc nepřálo, a proto naše cesta nevedla na 
Čížkovy kameny, ale slaňovali jsme ze střechy příjezdo-
vé brány. Pan Karban a jeho společníci nás naučili zákla-
dům slaňovací a horolezecké techniky. Vyzkoušeli jsme 
si různé uzle a  šplhat po laně pomocí prusíků. Čtvrtý 
den jsme se znovu vydali na kola a  to na střelnici na 
Babí, zde se střílelo ze zbraní typu Glock 19 a Samopal. 
Navštívili jsme také dělostřeleckou tvrz Stachelberg. 
Tento výlet byl na celý den a v pátek nás už čekal jen 
odjezd zpět domů a to opět na kolech. Sice nám tento 
týden počasí zcela nevyšlo, ale nám se cyklistický kurz 
líbil a odnesli jsme si i spoustu nových poznatků a do-
vedností.

Bezpe rávní 



Pokračujeme...
Po jarní modernizaci klubovny, novém výtahu a kuchy-
ni pokračujeme ve zlepšování temtokrát exteriéru před 

 
DM. V rámci projektu zde byl upraven terén mezi par-
kovištěm a Labem, nasázeny stromy, keře a květiny. Bě-
hem několika dnů budou dodány lavičky a houpačka. 

 
Relaxační zelená oáza bude sloužit žákům DM v rámci 
volnočasových aktivit a zároveň jako odpočinková zóna, 
která bude prostorem, kde mohou studenti spolu pose-
dět a diskutovat. Žáci budou o rostliny pečovat během 
školního roku v rámci kroužku. 

Akce na DM
Ani v  měsíci květnu a červ-
nu se na DM nenudíme. 
A  co jsme všechno vlastně 
dělali? Pracovali jsme na 
svém zdraví a to ne jen při 
míčových hrách, výletech 
(turistických i cyklistických), 
ale i při velké běžecké sou-
těži o  nejvíc naběhaných 
kilometrů. Počasí nám sice 
nepřálo, ale i  přes to jsme 
dodrželi tradici pálení čaro-
dějnic. A  protože nemyslí-

me jen na sebe, chodili jsme venčit pejsky z útulku a po-
máhat do ozdravovny Les Království. A to nejlepší nás 
teprve čeká. Konec roku završíme výletem do hradecké-
ho Fly Zonu, nočním výšlapem na Sněžku za východem 
slunce a spaním v Africe (safari kemp – ZOO).

Adresa školy
Střední škola informatiky a služeb

Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IZO 110 037 791
IČ 67439918

DIČ CZ67439918
ID datové schránky: gibw2dc

Sekretariát ředitele školy
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