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Kybernetická 
NOVINKA

Kybernetická bezpečnost 
s AARTKOM
Střední škola informatiky a služeb je první školou v Krá-
lovéhradeckém kraji, která nabízí svým žákům pravidel-
né kurzy v  oblasti kybernetické bezpečnosti. Přesněji 

řečeno v oblasti penetrace webových stránek. Do pro-
jektu se škola zapojila s firmou AARTKOM. V současné 
době se skupinka nadaných žáků z druhého a  třetího 
ročníku, oboru Informačních technologií, věnuje pene-
traci 67 webových stránek pro střední školy v  celém 
Královéhradeckém kraji. S penetrací webových stránek 
se dostali naši žáci až na Ministerstvo školství, či Úřad 
vlády. Na obou úřadech jsme se setkali s  pozitivními 
ohlasy. V současné době probíhá jednání s Prahou 10.
Penetrační testování je metoda hodnocení zabezpečení 
systému a  aplikací. Kromě testování šifrování se pro-
vádí simulace různých útoků, které nepoškodí systém, 
ba naopak v něm odhalí chyby. Primárním cílem těchto 
testů je zjištění a vyřešení bezpečnosti. 

Výuka webové prezentace
Pro obor IT je jedním ze základních požadavků výuka 
HTML kódu a  kaskádových stylů CSS. V  této oblasti 

proběhlo za poslední 
roky mnoho inovací, 
a tak některým postu-
pům bylo věnováno 
více času než v minu-
lých letech. V  prvním 
ročníku zůstal základ 
stejný. Ukázat, jak 

správně nastavit hla-
vičku stránky, kódování 
češtiny, název stránky 
a  později link na CSS 
soubor. V  těle stránky 
se řešila editace textů, 
jaké párové tagy jsou 
k  čemu vhodné a  jak 
správně formátovat 
text. V  prvém ročníku 
ještě proběhla výuka 
tabulek a formulářů. Je-
likož se dnes weby kó-
dují jinak, tak tabulkám 
již nebylo věnováno to-
lika času a už v prvním 
ročníku bylo ukázáno, 
jak pracovat s DIVy a jak 
tyto párové tagy formá-
tovat pomocí CSS stylů.
Druhý ročník byl zají-
mavější o novinky v kó-
dování HTML5, nové 
párové tagy a strukturu 
HTML5 kódu. CSS kas-
kádové styly se probíraly od samého začátku, přičemž 
jsme si nejdříve ukázali, jak správně pracovat s DIVy, je-
jich umístění, velikost a další nastavení. Dále žáci vidě-
li, jak nakládat s tlačítky, aby změna vzhledu proběhla 
průběžně a ne skokově. Velkou novinkou jsou anima-
ce v CSS, kde v praktickém cvičení bylo zadání anima-
ce míčku na pingpongovém stole. Jako další novinka 
byl použit responzivní systém sloupců při formátování 
DIVů, kde se stránka jinak zobrazí na monitoru deskto-
pu a jinak na mobilním telefonu. V druhém ročníku pak 
ještě žáci poznali, jak jsou v praxi CSS kaskádové styly 
důležité i v redakčním systému WordPress a jak lze je-
jich pomocí změnit vzhled či animovat nějaký prvek v již 
hotovém webu ve WordPressu.
V dalších letech by měla být tato výuka spojena v prv-
ním ročníku a v druhém by se měla více prohlubovat. 
Přeci jen moderní postupy kódování stránek jsou stále 
modernizovány a schvalovaní nových standardů probí-
há neustále.
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Grafika na SŠIS stále aktuální
Na škole již sice není vyučo-
ván samostatný obor grafika, 
ale nadále je několik hodin 
týdně věnováno právě výuce 
grafiky, a to pěkně od začát-
ku. Žákům druhého ročníku 
bylo při praktických hodi-
nách  názorně ukázáno, jaký 
je rozdíl mezi bitmapovou 
a vektorovou grafikou, co se 
k čemu hodí a jaké výhody či 
nevýhody vektorová grafika 

má. Ve vektorovém editoru si každý vyzkoušel vytvoře-
ní loga, kde zadání byl hrníček jako hlavní prvek loga. 
V bitmapové grafice to zase byl reklamní banner nebo 
společné foto, kde bylo ukázáno, jak správně maskovat 
obraz, jak pracovat s vrstvami ve Photoshopu a jak udě-
lat barevné úpravy, žáci se učili základy fotografie, na-

tavení fotoaparátu, ale hlavně formáty obrázků a který 
je pro co vhodnější. Seznámili se s rozlišením obrázků 
i s tím, jak správně spočítat DPI pro tisk a jaké barevné 
či souborové formáty jsou vhodné pro tiskárnu. To vše 
pak bylo použito při výuce grafiky pro internet, kde byl 
uplatněn redakční systém WordPress. Hned na začátku 
se žáci naučili, jak vyhledat volnou doménu, jak ji zakou-
pit společně s hostingem a jak pře FTP nahrát instalaci 
WordPressu. Pak každý žák dostal přistup a musel vy-
tvořit vlastní stránku, kde použil svou bitmapovou grafi-

ku z předchozích hodin. Každý musel vědět, jaký formát 
obrázků musí použít, aby byla zachována maska. Celá 
výuka byla koncipována tak, že rodiče mají malou firmu 
a potřebují následující: reklamní banner, letáček A5 do 
tiskárny, nafotit produkt, udělat produktovou fotografii, 
vytvořit firemní logo, udělat firemní web. Nakonec bylo 
předvedeno, jak jednoduše lze ve WordPressu udělat 
eshop. Za jeden rok výuky se toho stihlo hodně  a dou-
fám, že i pro žáky druhého ročníku byla tato výuka gra-
fiky přínosem.

Prezentace robotiky pro sed-
mou třídu základní školy



Aplikovaná chemie
Farmaceutický asistent

Přednáška a exkurze ve firmě 
TE Electronics Trutnov a.s.

Stejně jako v předchozích letech žáci oboru Aplikované 
chemie zavítali dne 4. 5. do firmy TE Electronics Trutnov 
a.s., kde měli možnost shlédnout zajímavou technolo-
gii výroby polymerních materiálů, které se využívají pro 
ochranu kabelů při elektroinstalacích. 
Žáci se nejprve účastnili přednášky s technologem pro-
vozu panem Hylským, který  velmi působivým výkladem 
žáky seznámil s technologií výroby polymerních mate-
riálů a zkouškami kvality. Moderní technologie výroby 
polymerních materiálů je tématem, s kterým se žáci se-
znamují při studiu zaměření oboru „Výroba a zpracová-

ní polymerů“. Tato technologie tvarování polymerů tzv., 
metoda „vytlačování“ je jednou z nejvyužívanějších kon-
tinuálních  technologií výroby, využívaných např. také 
pro výrobu polymerních vláken a fólií. 
V  odborných exkurzích žáci oboru Aplikované chemie 
ještě pokračovali a navštívili 9.4. firmu  KaVo KEER v Jičí-
ne. V této firmě se vyrábí „umělé zuby“ z polymethylme-
takrylátu. Z  tohoto obarveného esteru, jehož správný 
odstín se ověřuje spektrofotometricky, jsou lisovány 
třívrstvé umělé zuby z  polymethylmetakrylátu. Firma 
využívá pro výrobu polymerních produktů techniku li-
sování,, tedy další nejrozšířenější techniku výroby poly-
merních materiálů.
Děkujeme tímto také oběma firmám za možnost na-
hlédnutí do technologie výrobu těchto zajímavých pro-
duktů.
Přednáška a prohlídka provozu jistě přispěje také k vý-
běru zaměření oboru Aplikovaná chemie, který žáci vy-
bírají na konci 2. ročníku.

SŠIS bude fakultní školou 
Univerzity Pardubice
Partnerství mezi vysokými 
a středními školami je nezbyt-
ným předpokladem efektivní-
ho přenosu znalostí a  zkuše-
ností mezi oběma typy institucí. 
Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělá-
vání je zvláště významná při přípravě budoucích učitelů, 
podpoře mimořádně talentovaných žáků i při realizaci 
projektů celoživotního vzdělávání pedagogů z  praxe. 
Univerzita Pardubice si je dobře vědoma potřeby úzké 
spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimo-
řádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul 
„fakultní škola“.
 Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím 
školy s  fakultou možnost nadstandardního přístupu 
k informacím a vzdělávacím programům realizovaným 
fakultou. SŠIS převezme memorandum k „fakultní ško-
le“ dne 18. 6. 2018 na Univerzitě Pardubice.
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130. výročí vzniku Textilní školy (SPŠT, SPŠ...) 

110. výročí vzniku Obchodní školy (Obchodní akademie, SOŠOP...)

70 let od zahájení vzdělávání učňů v n. p. Tiba

SJEZD
absolventů

8. 9. 2018

WWW.SSIS-JUBILEJNI.CZ



Cestovní ruch
Wales 2018

V neděli 22. dubna se 32 žáků ze všech oborů naší školy 
vydalo na 5 denní jazykově-poznávací exkurzi do Wale-
su. 
Protože řidiči musí po 21 hodinách autobus na 9 hodin 
odstavit a odpočinout si, přerušili jsme naši cestu v lá-
zeňském městečku Bath, které založili Římané a je díky 
svým pamětihodnostem zapsáno v UNESCU. Navštívili 
jsme lázně, pozdně gotické Bath Abbey a  Museum of 
Costume . Na konci prohlídky jsme si mohli vyzkoušet, 
jak těžké byly šaty se všemi spodničkami, které se nosily 
ve viktoriánské době.
23. dubna vpodvečer jsme dojeli do Bridgendu, městeč-
ka velikosti Trutnova asi 35 km od hlavního města Wale-
su - Cardiffu. Tam si nás „rozebrali“ rodiny. Bydleli jsme 
ve trojicích či ve čtveřicích, takže se nikdo z  žáků ne-

musel bát. Na komuni-
kaci jich bylo vždy dost. 
V  rodinách jsme snídali 
a  večeřeli a  s  domácími 
si povídali o  rozdílech 
života v ČR a ve Walesu. 
V  dalších dnech jsme 
navštívili skanzen Mu-
seum of Welsh Life, pláž 
na poloostrově Gower, 
Caerphilly Castle, Cardi-
ff  i  s  jeho hradem, kde 
jsme měli příležitost 
vychutnat si prohlídku 
s průvodcem, který mlu-

vil jasně, zřetelně, aby výkladu porozuměl i cizinec.
Také jsme si užili typicky britského počasí. Welšani ří-
kají: „Když vidíš na protější kopec, bude pršet. Když ho 
nevidíš, prší.“ A to můžeme rozhodně potvrdit.
Na zpáteční cestě jsme povinnou pauzu strávili v uni-
verzitním Oxfordu. Kromě Christ Church College, kde 
se natáčely filmy o  Harrym Potterovi, jsme měli také 
příležitost navštívit Oxford University Museum of Natu-
ral History, kde je k vidění jediná dochovaná kostra již 
vyhynulého doda, neboli blbouna nejapného. Museum 
ovšem nabízelo i mnoho dalších sbírek a interaktivních 
exponátů, které nám přiblížily vývoj života na zemi. 
V každém městě a městečku, kde jsme se zastavili, našli 
naši žáci Primemark, odkud si neustále nosili papírové 
tašky plné nového oblečení.  Takže by se dalo říci, že si 
každý přišel na své.
27. dubna jsme se plni dojmů vrátili domů. Jazykově-po-
znávací zájezd se dle mého soudu vydařil.

Mgr. Soňa Kiezlerová

Svět knihy Praha 2018
Jako každý rok jsme se i  letos vydali na mezinárodní 
knižní veletrh na Výstaviště Praha, v pořadí již 24. ročník 
této úspěšné akce.
Tématem pro tento rok se stal komiks a čestným hos-
tem byl Izrael.

Do areálu výstaviště jsme dorazili kolem 11. hodiny 
a  následoval tříhodinový rozchod. Měli jsme možnost 
zhlédnout zahájení festivalu ve velkém sále, navštívit 
stánky předních českých nakladatelství jako jsou Argo, 
Albatros či Fragment. Nezapomněli jsme zavítat i mezi 
cizojazyčnou literaturu, která nás velice upoutala. Na-
koupili jsme knihy dle svého gusta, zúčastnili jsme se 
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besed i diskuzí. V odpoledních hodinách jsme se vydali 
směr Petřín, počasí nám přálo, takže jsme se pokochali 
pražským panoramatem z  malé „eiffelovky“ a  násled-
ně se pobavili v  zrcadlovém bludišti. Pak následoval 
rozchod v centru metropole a po 19. hodině jsme opou-
štěli Prahu z hlavního nádraží.

Adéla Čápová, 2. C

Návštěva agentury 
Czech Tourism
Poslední květnové úterý jsme se v  brzkých hodinách 

vydali na třídní exkurzi v rámci zeměpisu cestovního ru-
chu. V doprovodu p. učitelky Špatenkové a p. učitelky 
Hojné jsme nasedli na ranní vlak do Pardubic a dále do 
Prahy, kde nás po deváté hodině čekala návštěva agen-
tury Czech Tourism – české centrály cestovního ruchu. 
Zde jsme se dozvěděli informace zejména marketingo-
vé, například jak a kde je nabízen český trh CR různým 
cílovým skupinám účastníků, shlédli jsme několik videí, 
tiskovin a internetových portálů týkajících se zajímavos-
tí naší země a dostali užitečné rady a tipy. Po této asi 
hodinové zastávce jsme započali celodenní pěší pro-
hlídku naší metropole. 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 Ka-
rolinu – sídle Univer-
zity Karlovy, dále na 
Staroměstské náměs-
tí a  okolo Rudolfina 
k bývalé židovské čtvr-
ti Josefov. Odtud jsme 
přešli na druhý břeh 
Vltavy a po Starých zá-
meckých schodech vy-
stoupali k  Pražskému 
hradu. Ani tam nás ne-
minulo hned několik 
průvodcovských po-
vídání. Přes Hradčan-
ské náměstí jsme pak 
prošli Nerudovou ulicí 
ke Karlovu mostu, kde 

jsme si vychutnali slunečného počasí a pokračovali dál 
na Václavské náměstí. Zde jsme se dočkali zasloužené 
chvíle odpočinku, kterou využil každý po svém. Po ní 
následovalo několik posledních studentských výstupů 
na Národní třídě a Václavském náměstí. Vyčerpáni, ale 
zato vědomostně obohaceni jsme došli na Hlavní ná-
draží a odtud vyjeli vlakem zpět do Dvora Králové. Věří-
me, že s našimi průvodcovskými texty byly paní učitelky 
spokojeny a těšíme se na další vydařenou exkurzi.

Za 3.C Tereza Vaňková

1.C na Malé Skále
Pro naši sportovně poznávací exkurzi jsme si vybrali 
Malou Skálu, protože toto místo nabízí spoustu mož-
ností, jak aktivně strávit volné dny. A přestože nám po-
časí úplně nepřálo, pokusili jsme se vyzkoušet vše, co 
se dalo. Posuďte sami: z  Malé skály do Dolánek jsme 

spluli po řece na raftech, prohlédli jsme si Dlaskův 
statek a zpátky jsme jeli na koloběžkách. Cestou jsme 
obdivovali krásné údolí Jizery s loukami, na kterých se 

pásly ovce. Druhý den jsme v očekávání špatného poča-
sí navštívili Turnov. Tam nás zaujalo Muzeum Českého 
ráje se svou interaktivní expozicí. Největší radost jsme 
měli z „rýžování“ českých granátků, které jsme si poté 
mohli odnést s sebou. Ne-
opomněli jsme zajít do in-
formačního centra a  ces-
tou zpět na nádraží jsme 
si ještě prohlédli místní 
židovskou synagogu. Ško-
da, že se počasí pokazilo 
natolik, že jsme neměli 
možnost projít Besedický-
mi nebo Suchými skalami. 
Alespoň máme důvod se 
do tohoto krásného místa 
jednou vrátit. 



WALES 22. 4-25. 4 2018
Zájezd do Walesu se opravdu vyvedl. Strávili jsme tam 4 
dny. První zastávkou byl Bath a staré římské lázně. Dru-
hou zastávkou byl hrad Caerphilly a nádherná rozlehlá 

pláž Rhossilli, která patří mezi nejkrásnější pláže světa. 
Sice nám celou dobu pršelo, ale i  tak jsme si to moc 
užili. Třetí den jsme navštívili hrad v Cardiffu, kde jsme 
měli prohlídku s průvodcem. Poslední den nás čekalo 
město Oxford, a to nejhlavnější, jídlena Harryho Potter 
v Christ Church College. 

K. Garbuzová, 1. C

A Plastic Ocean

Dne 19.4.2018 proběhlo na budově S promítání filmu 
A Plastic Ocean, který dokumentuje dopady plastového 
znečištění ve světových oceánech. Promítání proběhlo 
pod záštitou organizace Greenpeace, která v současné 
době vede celosvětovou kampaň za omezení jednorá-
zových plastů.

Interbeauty Prague
Kosmetičky a kadeřnice vyje-
ly na nejvýznamnější odbor-
ný veletrh v České republice 
Interbeauty Prague, který se 
konal 20.4 2018. Exkurze za-
čala v 8:00 odjezdem z vlako-
vého nádraží.   V Praze jsme 
vystoupily na Hlavním ná-
draží a jely jsme metrem na 
Výstaviště do Holešovic, kde 
se konalo Interbeauty Pra-
gue. Tam nám paní učitelka 
Kilevníková, která jela s námi 
na veletrh, dala rozchod na 
dvě hodiny, abychom si to celé prošly. Veletrh byl za-
měřen na kategorie kadeřnictví, kosmetika, manikúra 
a pedikúra, péče o vlasy, vybavení salonů, SPA centra 
a  přístroje pro pleť a  tělo. Poté jsme se vydaly pěšky 
přes Vltavu k obchodnímu centru Palladium, kde jsme 
měly další rozchod. Potom už jsme zamířily na Hlavní 
nádraží a jely jsme vlakem zpět domů. 
Myslím, že můžu mluvit za všechny, co jely, a  říct, že 
jsme si celý den užily.

Markéta Entlerová, 1.E
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SAFARI PO SAFARI

Ve středu 11. dubna žáci a žákyně 1. A, C, D, a E vyrazili 
u příležitosti Dne Země na tradiční   dobrodružnou ces-
tu plnou poznání a pohybu Safari po safari. Akci pořá-
dala Zoo Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s příro-
dovědným klubem Natura, naší školou, DDM Jednička 
a Lesy České republiky. 
Tato tradiční procházka po safari byla letos zasvěcena 
pohybu v živočišné říši a v tomto duchu se také konala 
po celém safari, kde ještě nebyla zvířata, a kam se jinak 
smí jen autem. 

Adéla Vanclová z  1. D popsala celé dění takto:                                                                                             
„Dne 11. 4. jsme navštívili Zoo ve Dvoře Králové. Byla 
tu k vidění zvířata mnoha druhů od ptáků          a plazů 
po nosorožce, slony a lvy. Naším úkolem bylo oriento-
vat se podle mapky, kterou jsme dostali, a zodpovědět 
několik otázek týkajících se zvěře nebo rostlin. Kromě 
otázek jsme plnili úkoly, které obsahovaly běh, stavbu 
„stromu“ z kostek a přenášení obsahu ve stažené kůži 
exotického zvířete.       V zoo se mi líbilo, úkoly byly zá-
bavné a  originální, určitě bych se tam podívala znovu.“                        
Jiná děvčata ze stejné třídy ocenila i své spolužáky z 3. 
C, kteří se podíleli na organizaci: „Na čtvrtém stanovišti 
byli kluci, kteří byli milí a zlepšili mojí skupině náladu na 
zbytek dne.“                                  V cíli po vyhodnocení 
dostali účastníci odměnu v podobě samolepek, plakátů 
a časopisů. Byl to příjemně strávený den v přírodě.

A. Kernerová 

Pohner
Dne 3. 5. 2018 se žákyně 3. ročníku oboru Kadeřník-vi-
zážista a  žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby 
zúčastnily prohlídky velkoskladu kadeřnicko-kosmetic-

kých pomůcek, nářadí a materiálu. Po rozdělení žákyň 
do dvou skupin následovala přednáška o výrobě kadeř-
nických nůžek a možnosti si vyzkoušet jejich kvalitu. 
Druhá skupina měla možnost si nakoupit pomůcky 
a nářadí pro svůj obor. Jelikož se kosmetičky učí zákla-
dům kadeřnického oboru, byla letos poprvé tato exkur-
ze přínosem i pro ně.

Závěrečné zkoušky
Ve dnech 4.6 - 7.6. 2018 probíhaly závěrečné zkoušky 
oboru „Kadeřník – vizážista.“ Název tématu k samostat-

né odborné práci byl extravagantní účes ve stylu pin
-up s  viditelnou barevnou změnou. V  rámci praktické 
zkoušky žákyně zhotovily dámský a pánský módní střih 
s konečnou úpravou. Žákyně ke zkouškám přistupovaly 
zodpovědně a řádně připraveny.



Spolupráce s Domovem 
svatého Josefa v Žirči
V březnu letošního roku bylo vedení naší školy osloveno 
hospicem Domov sv. Josefa v Žirči s nabídkou spoluprá-
ce obou institucí. Další schůzka členů vedení se usku-
tečnila v dubnu v prostorách léčebny v Žirči. Výsledkem 
byly již konkrétní požadavky směrem k  jednotlivým 

oborům.  Zá-
stupci pro obory 
Kosmetické služ-
by a  Kadeřník 
přislíbili několik 
termínů, kdy žá-
kyně poskytnou 
klientům služby, 
které jsou možné 
v  tomto zařízení 
realizovat. 
Při první ná-
vštěvě 3. května 
upravily budoucí 
kadeřnice účesy 
prvním zájem-
kyním. O  týden 
později student-
ky 2. ročníku 
oboru Kosmetic-

ké služby uskutečnily též pracovní návštěvu spojenou 
s exkurzí. Nejprve si prohlédly některé prostory zařízení 
a pak připravily místnost určenou pro naše ošetření.
Začátek byl ze stran děvčat i klientek poněkud nesmělý, 
ale už po prvním kontaktu se rychle přizpůsobily situa-
ci a  vzájemně spolupracovaly. Nakonec vše probíhalo 
v pohodové atmosféře. Během celého odpoledne spolu 
aktérky hovořily o všem možném i nemožném a stále 
měly úsměvy na rtech. Po barvení obočí a řas, masáži 
rukou žákyně klientky krásně nalíčily a dle barevné ty-
pologie naaranžovaly vhodný šátek. Nakonec byly vy-
fotografovány, aby měly na svou proměnu a tento den 
pěknou památku. 
Tato prvotní akce byla přínosem nejen pro postižené 
roztroušenou sklerózou, ale hlavně pro přítomné žá-
kyně, které si uvědomily, že zdraví není samozřejmos-
tí a  nemocným je třeba pomáhat a  dělat jim radost. 
Všechny jsme měly z uplynulého dne a vykonané práce 
příjemný a hřejivý pocit.

Vedoucí odborného vý-
cviku zajistila tisk foto-
grafií a  jejich předání. 
Každá zúčastněná kli-
entka obdržela jedno 
malé provedení a  velké 
fotografie budou vysta-
veny ve společných pro-
storách areálu Domova 
sv. Josefa.
Do dalšího školního 
roku máme v plánu po-
kračovat v  proměnách 
klientek, také líčit a česat 
při tematických akcích, 
jako je například  „Bylin-
kobraní“. 

Připravujeme nový obor!!!
Pro školní rok 
2019/2020 připravu-
jeme další novinku 
– otevření perspektiv-
ního studijního oboru 
s  maturitou určeného 
pro dívky i  chlapce: 
L-69-41/02

Masér sportovní a rekondiční.

Praktická maturita studijního 
oboru Kosmetické služby 2018
Letošní maturitní zkouška z odborného výcviku probí-
hala ve dnech 9. 5. – 17. 5. 2018. Byla rozdělena do tří 

částí. První část zahr-
novala celkové ošet-
ření pleti společně 
s  úpravou řas a  obo-
čí a  celkovou péči 
o  ruce. Druhá část 
proběhla v učebně pe-
dikúry, kde studentky 
provedly ošetření no-
hou tzv. mokrou ces-
tou s  uvolňující ma-
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sáží na závěr. Při třetí části žákyně předvedly sportovní 
masáž celého těla a napsaly doplňující test z anatomie. 
Letošní praktické maturity dopadly dobře a pro všechny 
zúčastněné žákyně příznivě. 

Učitelky ODV

Třída 1. E na exkurzi na ČOV 
Stará Paka
Dne 21. 3. navštívily studentky prvního ročníku kosme-
tických služeb čistírnu odpadních vod ve Staré Pace. 
Zde v  rámci Dne vody probíhal den otevřených dveří 
na téma „Co do kanalizace nepatří“. Na zpáteční cestě 
jsme vystoupily z vlaku v Bílé Třemešné, kde jsme si při-
pomněly pobyt Jana Ámose Komenského a poté jsme 
se za chladného, ale slunečného počasí vydaly pěšky 
zpět ke škole.

Kurz prodlužování řas
Dne 12. dubna proběhl kurz prodlužování řas metodou 
„řasa na řasu“. Školiteli byli zástupci prověřené firmy 
z Brna. Tímto kurzem prošly studentky 2. ročníku a 3. 
ročníku, které v loňském roce kurz neabsolvovaly. Ten-

to způsob vylepšení řas je mezi ženami velice žádán 
a naše pracoviště tím rozšiřuje i naše služby pro veřej-
nost.

Praha Mumie

Dne 24. 4. 2018 navštívily slečny z 3.E hlavní město Pra-
hu. Podívaly se na výstavu Mumie světa a potom šly za-
chránit svět a dostat se z tajemné pracovny v únikových 
hrách. Také si prošly Václavské a Staroměstské náměs-
tí. Po občerstvení  v  “mekáči” vyrazily vlakem zpět do 
Dvora Králové.

 (N. Mikolášková a S. Přibíková)

Poslední zvonění kosmetiček 
4E (2014 - 2018)
Naše kosmetičky se na konci dubna rozloučily se školou 
v každé třídě s písní na rtech Kozel od Jaromíra Noha-

vici. Svým veselým vystoupením v kostýmech „co dům 
dal“ připravily pro mladší studenty a učitele nezapome-
nutelný zážitek. Dobrou náladu rozdávaly nejen ve ško-
le a na internátě, ale i na ulicích.



Domov mládeže SŠIS
Náměstkyně z kraje si přijela 

prohlédnout 
rekonstrukce
V  uplynulých dnech byla 
dokončena rekonstrukce 
sociálních zařízení v  bu-
dově domova mládeže. 
Po téměř 40 letech pro-
vozu došlo k zásadní mo-
dernizaci koupelen a  to-
alet ve všech pokojích. 
Nevyhovující umakartová 
jádra byla odstraněna, 
nově vyzděna a  bylo in-
stalováno nové vybave-
ní. Královéhradecký kraj 
na rekonstrukci vynaložil 

6,3 mil. korun. Po předchozím zateplení celé budovy, 
opravě topení tato rekonstrukce představuje poslední 
krok k celkové modernizaci domova mládeže.  Domov 
mládeže má celkovou kapacitu 175 žáků a od září bude 
zaplněn z více než 80%. Žáci jsou ubytováni ve dvoulůž-
kových pokojích, vždy dva pokoje tvoří samostatný byt, 
se společným zázemím.

ČARODĚJNICE
Ve středu 25.5. jsme s ma-
lým předstihem oslavili 
Filipojakubskou noc (zva-
nou také jako Valpuržina 
noc nebo Beltine) a  to 
symbolickým upálením 
čarodějnice. Nezůstalo 
však jen u  tohoto trošku 
morbidního aktu, odpo-
ledne i večer jsme si užili, 
jak jen nám síly stačili. Vše 
započalo přípravou vatry, 
na které měla „královna 

noci“ sedět. Někteří tak tahali a lámali větve na ohnivý 
trůn a  jiní vyráběli čarodějnici, která byla nakonec tak 
vyvedená, že ji bylo škoda upálit. Nicméně na hrani-
ci chuděra stejně nakonec skončila, a  i  když zpočátku 
odolávala podpalu, jak jen jí čáry a kouzla stačily, pla-
menům podlehla do poslední nitě. Jedna čarodějnice 
však na oheň nedoletěla, cestou totiž narazila do naše-
ho jasanu u brány (prý ji selhala technika…), tak jsme ji 
tam nechali jako odstrašující případ pro ostatní dámy 
na koštětech.  S blížícím se večerem jsme tančili kolem 
ohně, opékali buřty, zpívali co nám hrdlo dovolilo a do-
konce jsme se i rituálně očistili podle starých keltských 
zvyků. V ohni tak nevzplanula jen ona nebožka čaroděj-
nice, ale i všechny špatné věci a pocity, které jsme ne-
chtěli do roku 2018 dále vláčet…

Přednáška o plazech
V  polovině května jsme uskutečnili návštěvu plazů 
v  naší krásné ZOO. Akce to byla jen pro silné nátury, 
to víte, hadice 
kam se podívá-
te, všechno se 
to svíjí, krou-
tí, syčí a  tvá-
ří smrtelně 
nebezpečně. 
Naše děvčata 
se však nedala zastrašit a celkem se jich na tuto výpravu 
s pí. Lukášovou vydalo deset. Návštěva to byla speciál-
ní, jelikož nešlo jen o to, se na plazy podívat, ale také se 
o nich něco dozvědět a to díky odborné přednášce p. 
RNDr.Mouchy, za což mu ještě jednou děkujeme. No, 
a aby toho nebylo málo, tak ty nejotrlejší z děvčat si na-
konec hada i podržely v rukou a některým se to světe 
div se, i líbilo. Zjistili jsme tak, že na DM nemáme žádné 
padavky, ale opravdové amazonky.
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