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Expozice textilního tisku již otevřena

   131 let školy
   92 let od postavení budovy
   budova průmyslovky po rekonstrukci

Zveme všechny rodiče, učitele,  absolventy, Dvoráky, zkrátka 
každého, kdo se zajímá o novinky v našem městě, na předvá-
noční procházku školou při svíčkách a klidně vezměte i děti, 
po chodbách se budou pohybovat více i méně nadpřirozené 
bytosti.

Kdy - 12. 12. 2019, 16.00
Kde - budova průmyslovky na nábřeží

A jaké novinky uvidíte a co zažijete?
   Projdete se expozicí textilního tisku
   Navštívíte sdílené učebny pro žáky našich základních škol
   Uvidíte opravené chemické laboratoře
   Prohlédnete si modernizované počítačové učebny
   Nakouknete do nových učeben

Je toho hodně k vidění, ale ještě nekončíme. Dvorákům letos 
„dlužíme“ již tradiční vinařské slavnosti, takže dokončení 
opravy průmyslovky s námi přijedou oslavit vinaři z Moravy 
a přivezou svatomartinská i jiná vína, která budete moci 
ochutnat. 

Máme také připraveno jedno překvapení na večer.

Akce začne slavnostním přípitkem náměstkyně hejtmana 
Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové a starosty 
města Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma s Vámi všemi 
v 16 hodin v aule.

Těšíme se na Vás
Zaměstnanci SŠIS

Od sklepa až po půdu - předvánoční procházka průmyslovkou



Exkurze do pravěku 
v  Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Ar-
cheoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoled-
ne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci 
archeologů a  viděli různé typy archeologických lokalit 
z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli před-
stavit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Sou-
částí programu byla rovněž výstava replik pravěkých 
předmětů a videoprogram přibližující pravěké techno-
logie.

Následující prohlídka se odehrávala ve venkovním are-
álu muzea. Zde si žáci prošli rekonstrukce obytných 
i hospodářských budov z celého pravěku, mohli si také 
vyzkoušet práci s  dřevěnými motykami, kamennou 
a měděnou sekerou, broušení a vrtání kamenných se-
ker, hod dřevěným oštěpem apod.

Dokončujeme nové chemické 
laboratoře
V dubnu 2018 byla zahájena kompletní rekonstrukce 
budovy laboratoří v budově průmyslovky na nábř. J. 
Wolkera. Rekonstrukce to byla vskutku tzv.  „od pod-
lahy“. Na naše žáky čeká 5 laboratoří po kompletní  re-
konstrukci. Všechny laboratoře mají nové podlahy, roz-
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Aplikovaná chemie

Forenzní analýza
Farmaceutický asistent

studium na www.ssis.cz

Aplikovaná chemie

Forenzní analýza
Výroba a zpracování polymerů
Farmaceutický asistent

Moderní přístroje
Nové analytické metody

Zajímavé poznatky a informace

Chceš vědět, jak pracuje kriminalistická laboratoř?
Zajímá tě, co jíš, dýcháš a piješ?
Chceš odhalit skryté a vidět neviditelné?



vody médií, okna, moderní chemický nábytek i topení. 
Součástí budovy laboratoří jsou také kanceláře, sklady i 
laboratoře pro přípravu roztoků na analýzu.

Na žáky čekají nově zakoupené přístroje pro analýzu ka-
palin, ale také plynů. Sami žáci si budou moci sledovat 
obsah oxidu uhličitého ve třídách, či znečištění plyny v 
ovzduší. Žáci budou moci zkoumat kapaliny pomocí in-
fračerveného spektrometru, či analyzovat vodu pomocí 
multifunkčního analyzátoru elektrochemickými meto-
dami. Přístroje budou řízeny a výsledky budou vyhod-
nocovány příslušnými softwary. Novinkou bude také i 
další spektrofotometr do sbírky, tentokrát vhodný i pro 
využití v terénu.

Novinek v laboratořích bude plno nejen pro žáky naší 
školy, ale také pro žáky základních škol.

Tímto také zveme žáky základních škol na akci „Vánoční 
chemický turnaj“, který pořádáme společně s žáky che-
miky více než 12 let v budově průmyslovky. Tentokrát 
se klání odehraje v termínu 10. 12. 2019 od 8 hodin. 

Přihlášky zasílejte na email: stodtova.monika@ssis.cz

Školní poradenské 
pracoviště
Na naší škole bereme prevenci 
a  práci s  třídami i  jednotlivci velice 
vážně. Od prvního ročníku se vě-
nujeme nastavení dobrých mezi-
lidských vztahů mezi žáky a  učiteli.  
Tento proces začíná již na adaptač-
ním kurzu při společných aktivitách. 
Dále žákům nabízíme besedy na 

různá témata: jak se efektivně učit 
na střední škole, jak se učit cizí ja-
zyky, prevence pohlavních chorob, 
sebedůvěra a  sebeúcta. Na konci 
roku se vybrané třídy mohou těšit 
na setkání s psychologem PhDr. Lu-
bošem Tomanem, který se zaměří 
na aktuální problémy mládeže (ky-
beršikana, šikana, sebepoškozová-
ní, vztahy mezi žáky, atd…). Letos se 
také budou opakovat besedy o dro-
gách. 

Domnívám se, že klima školy a třídy 
je základním kamenem výchovně-
vzdělávacího procesu. Rozvíjet ho 
však musíme společně, tzn. žáci, 
učitelé i  rodiče. Připomínám, že 
pro žáky budovy S  jsem k dispozici 
v  konzultačních hodinách. Diskrét-
nost zaručena. 

Mgr. Veronika Kyselová
výchovná poradkyně budovy S 

a metodička prevence 
rizikového chování
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Sezóna programování
Podzim se pro informatiky stal ročním obdobím progra-
mování. Díky velkému zájmu o tuto problematiku jsme 
se rozhodli připravit pro naše prváky, druháky a třeťáky 
odpolední kroužek tvorby počítačových aplikací. Účast 
se každý týden zvyšuje a velký pokrok se projevuje i na 
vlastních projektech žáků, které mohou konzultovat bě-
hem běžné výuky programování nebo během kroužku. 
Našim cílem je naučit se programovat v  prostředí C# 
Sharpdevelop a  Microsoft Visual Studio, které posky-
tují pro mladé programátory Licence educational. Tyto 
licence jsou pro žáky na naší škole dostupné zdarma 
spolu s produkty Office 365 a Zoner Photo Studio X. 
Dne 15.11 se žáci potýkali s novým úkolem s názvem 
„Algoritmizace pro ovládání závodního auta.” Žáci mohli 
zjistit, že i přes zdánlivě jasnou problematiku není vů-

bec jednoduché vyřešit při tvorbě závodních her efek-
tivní zatáčení. Vyvrcholením programovací sezóny bude 
soutěž v programování počítačových her v několika ja-
zycích, jako jsou např. C#, Javascript a Unity. Těšíme se 
na tvorbu našich žáků.

Exkurze Veletrh interaktivní 
zábavy Praha
Dne 17. října 2019 se žáci čtvrtého ročníku oboru Infor-
mační technologie jeli podívat do Prahy na výstaviště 
PVA Expo, kde probíhala přehlídka různých moderních 
technologií pod názvem FOR GAMES – veletrh inter-
aktivní zábavy. Žáci si mohli vyzkoušet nejmodernější 
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Kybernetická  

Pojď si prožít            svůj příběh.
ročník   OBJEVUJI
poznávám novou školu a spolužáky 
patřím do kolektivu
zkoumám své schopnosti

ročník ROZVÍJÍM SE
vím, co mě zajímá a v čem jsem dobrý 
pomáhám druhým
rozvíjím své znalosti a dovednosti

1.

2.

3.

4.

ročník ZLEPŠUJI SE
znám své priority
rozumím svému oboru
používám, co jsem se naučil

ročník ŘÍDÍM SVŮJ ŽIVOT
vím, co chci
jsem připraven na další studium
nebo praxi
dokáži se prezentovat

studium na 



hardwarová zařízení, prohlédnout si 3D modely, vytvo-
řené na nových tiskárnách českého výrobce Prusa, dál-
ková vozidla, roboty nebo moderní drony. 
Žáky nejvíce zaujaly modely 3D tiskáren: Prusa i3 MK3S, 
nově oznámená Prusa Mini, až po Prusa SL1, která svou 
technikou tisku pomocí speciálních tekutin posouvá 
technologie 3D tisku o krok dále.
Zajímavé byly také mnohé modely dronů, které by moh-
ly sloužit již v blízké budoucnosti jako nový transportní 
prostředek pro firmy. 
I přesto, že cesta byla dlouhá, žáci byly spokojeni a hod-
notili akci pozitivně.

Exkurze do Národního 
technického muzea v Praze
Dne 5. 11. 2019 se žáci oborů Aplikovaná chemie (2. B, 
3. B) a  Informační technologie (3. I) zúčastnili exkurze 
do Národního technického muzea v Praze.
Žáci oboru Aplikovaná chemie přednostně zamířili do 

stálé expozice Chemie kolem nás. Cílem této expozice 
bylo poukázat na souvislosti mezi mnoha ději v  běž-
ném životě a předměty, které denně bereme do rukou 
s  chemií a  prací chemiků ve výzkumných, vývojových, 
technologických a  průmyslových laboratořích. V  ex-
pozici jsou představeny i  významné osobnosti tohoto 
oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava 
Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu 
za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, je-
hož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového 
významu a  ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie 
čočkostroje ze stavebnice Merkur.
 
Z  dalších stálých expozic je dále zaujaly: Architektura, 
stavitelství a design, Astronomie, Doprava, Fotografic-
ký ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Interka-
mera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, 
Televizní studio.
Žáci oboru Informační technologie přednostně zamířili 
do stálých expozic – Doprava a Televizní studio. Expo-
zice Doprava (historie dopravy) představuje první au-
tomobily poháněné spalovacím, ale také parním moto-
rem, vývojovou řadu motocyklů od konce 19. století do 

současnosti. Dále jsou zde ukázky železniční techniky, 
letadla zavěšená od stropu, počínaje košem plynového 
balonu, přes kluzák Igo Ericha, Kašparův letoun, s nímž 
vykonal dálkový přelet, unikáty historických letadel Ana-
tra Anasalj, Traktor, sportovní letouny Zlín Z XIII, Z 50 L 
a  desítky dalších. Expozice Televizní studio vznikla ve 
spolupráci s Českou televizí, která věnovala Národnímu 
technickému muzeu funkční televizní techniku a  tech-
nologické stojany a nábytek, které v letech 1997 až 2011 
sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání.
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Cestovní ruch

Expedice UNESCO
Myslíme si, že je důležité znát naše přední historické 
památky důkladně. Proto všechny třídy oboru Cestov-
ního ruchu vyrážejí na exkurze s cílem navštívit během 
studia všechny naše památky zapsané na prestižní se-
znam UNESCO. Není to úplně snadný úkol, ale děláme, 
co můžeme. 

Dnes jsme tedy vyrazili do Kutné Hory. A protože nám 
žádné dobrodružství není cizí, zvolili jsme cestu vlakem. 
Když jsme do Kutné Hory dorazili o dvě hodiny déle, než 
jsme plánovali, zdálo se, že náš nabitý program nemů-
žeme stihnout. Pravda, bezcílného potulování úzkými 
uličkami historického centra nebo kávy v jedné ze sty-
lových kaváren jsme se museli vzdát, ale nakonec jsme 
viděli vše, co jsme vidět chtěli. V chrámu svaté Barbo-
ry jsme obdivovali unikátní klenby, do jezuitské koleje 
jsme se na chvíli schovali před deštěm (místní galerie 

určitě stojí za prohlídku), prošli jsme kolem gotické ka-
menné kašny, navštívili Vlašský dvůr a kostel svatého Ja-
kuba. V chrámu Nanebevzetí panny Marie v Sedlci jsme 
žasli nad genialitou architekta Jana Blažeje Santiniho 
a nakonec jsme s pokorou rozjímali nad bizarní výzdo-
bou sedlecké kostnice. 
Co dodat? Snad jen to, že se do Kutné Hory určitě ještě 
vrátíme. 

Mgr. Jana Hojná

strana 6



strana 7

Studenti informují 
o zajímavých akcích
Napsali: V pátek 25. 10. 2019 se konala v učebně 2. A 
protidrogová přednáška, které se zúčastnili žáci 1. a 
2. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. Celou 
přednášku vedl přímo p.kapitán z protidrogového od-
dělení, který má tudíž bohaté zkušenosti, které nám 
předal. Dozvěděli jsme se tudíž mnoho teoretických in-
formací, ale i zajímavostí z konkrétních případů, které 
on sám řešil a také nám ukázal testy na drogy, které 
během zásahů používají. Tato přednáška byla pro nás 
nesmírně přínosná. 

KUTILOVÁ, DREVENIAK 1. A

Školní rok je v plném proudu a 1. A je ukázkou toho, že 
„kvalitní“ program adaptačního kurzu má opravdu smy-
sl, jak napsali studenti sami...Cituji tedy : Ve dnech 16. 

- 18. 09. 2019 se konal v autokempu Dolce u Trutnova 
adaptační kurz třídy 1. A, kam jsme se pohodlně dopra-
vili autobusem. Náplní kurzu bylo pomocí široké škály 
her stmelit kolektiv nové třídy. Zúčastnila se pochopitel-
ně i p.učitelka třídní, p.učitel TV a odborný program po 
dobu celého pobytu zajišťovali dva odborní instruktoři, 

Tomáš a Petr. Strava v nedaleké restauraci i ubytování 
nám zajistili potřebný komfort (p.uč. měla tedy drobné 
výhrady ?). S vařením se podle nás vyznamenali. Tři dny 
utekly jako voda a už jsme se vraceli domů. Na základě 
hodnocení všech zúčastněných studentů byl tento kurz 
i všemi dospělými prohlášen za velmi vydařený a daný 
účel tedy splnil a navíc v nás kromě „stmelení“ zanechal 
spousty krásných zážitků. 

M. KLEANDR 1. A



Návštěva Antropologického 
muzea a Neviditelné výstavy
Dne 8.10. 2019 se třída kosmetiček 4. E vydala na tu-
risticko-poznávací exkurzi do Prahy. Po dlouhé cestě 
autobusem jsme se nejprve vydaly na půdu Karlovy 

univerzity do Antropologického muzea. Zde jsme ab-
solvovaly hodinovou prohlídku lidských i zvířecích kostí 
a dozvěděly se něco nového o vývoji lidí. Poté jsme si 
prošly Prahu a strávily jsme volný čas na obědě v Palla-
diu. Když jsme byly všechny najedené a měly jsme na-
koupeno, vydaly jsme se na plánovanou Neviditelnou 
výstavu. Celou hodinu nás ve tmě provázeli nevidomí 
lidé a  my si tak mohly vyzkoušet na vlastní kůži, jaké 
to je, být slepý. Poznávaly jsme různé části bytu, ulici 
a podobně. Výstava byla velmi zajímavá a všechny jsme 
si začaly vážit svého zraku.  Exkurzi jsme si všechny užily 
a máme na co vzpomínat.

Anna Fišerová, 4. E

Fulbright stipendisté
Měsíc říjen byl pro nás výzvou. Společně s  naší ame-
rickou asistentkou Alannou Powers jsme připravily 

společný projekt se žáky z Hronova. Naplánovaly jsme 
pro ně celodenní program – anglicky komentovanou 
prohlídku Dvora Králové n/L, kostela sv. Jana Křtitele 
a  výrobny vánočních ozdob.  Po městě nás provázely 
dvě žákyně z třetího ročníku oboru cestovní ruch. Přes-
tože byl výklad v angličtině, moc jsme si ho užily. Po celý 
den jsme mluvily anglicky jak mezi sebou, tak s Alannou 
Powers i s asistentkou z Hronova – Peyton Byrd, které 
na školách působí díky programu Fulbright. Ve spolu-
práci budeme pokračovat. Brzy nás čeká návštěva Hro-
nova a my už se nemůžeme dočkat. Možná i proto, že 
z Hronova přijeli jenom kluci.

Žákyně 3. E

Halloweenské líčení
Chcete být hvězdou halloweenského večírku? Řekněte 
si našim kosmetičkám o  netradiční líčení v  tomto du-
chu. Mají natrénováno.
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Kosmetické služby
Kosmetika 
a vizážistika



Nehty mě vždy bavily
Naše žákyně oboru Kosmetické služby „míří“ do světa…
Při odborném výcviku jsem se v 1. ročníku naučila dělat 
gelové nehty a také je zdobit. Přišla jsem na to, že i na 
tak malé plochy se dají vyobrazit různá témata. Květi-
nové a  zvířecí motivy, obrázky dle předlohy, portréty 
a také ztvárnění vlastní fantazie. Postupně jsem tréno-

vala a zdokonalovala se. Ve 2. ročníku jsem byla vyslá-
na na mou první školní soutěž a  pak na další a  další. 
To mě ještě více inspirovalo a motivovalo. Malování na 
nehty mě bavilo čím dál více. Letos v létě jsem se zkon-
taktovala s  mistryní České republiky v  NailArtu, která 
mi ochotně nabídla svoji pomoc. Navrhla, jestli nechci 
vyzkoušet soutěž pořádanou Magnetic Nail Academy. 
Poslala jsem tedy přihlášku a s ní pár fotek mé nehtové 
tvorby. K mému překvapení jsem byla vybrána. Téma 
soutěže bylo „Film“ a po dlouhém přemýšlení jsem zvo-
lila světoznámý snímek Gladiátor, ke kterému se mi pojí 
spousta vzpomínek. Nehty jsem malovala dva měsíce 
a pak je poslala na stanovenou adresu. Zásilka v pořád-
ku dorazila až do Kladna, kde na ni čekala odborná po-
rota. Po pár dnech přišlo vyhodnocení a diplom za krás-
né 8. místo spolu se spoustou dalších malých dárečků. 
Odnesla jsem si z toho hodně zkušeností a hlavně dob-
rý pocit, že jsem dostala příležitost soutěžit s profesio-
nály v tomto oboru.

Anna Fišerová  4.E

Biomateriály a kosmetika ve 
Zlíně
Biomateriály a  kosmetika je název bakalářského stu-
dijního oboru, který nově otevřeli na Fakultě technolo-
gické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pro absolventky 
a absolventy našeho studijního oboru Kosmetické služ-
by se tak otevírá možnost pokračovat ve studiu kosme-
tiky na vysoké škole. 
Univerzitu Tomáše Bati jsme navštívili v červnu 2019 se 

třídou 1. E v rámci exkurze do ZOO Zlín, Baťova institu-
tu a muzea obuvi. Nový studijní obor nám na Fakultě 
technologické představil pan Ing. Michal Rouchal, Ph.D., 
ředitel Ústavu chemie. Zajímalo nás, na co by se měli 
zájemci o studium zaměřit, aby uspěli v tomto studiu. 
Dozvěděli jsme se, že důležitá jsou zejména praktic-
ká cvičení z  fyziky a  chemie, díky kterým si žáci již ze 
středoškolského studia odnesou znalosti o  fyzikálních 
a chemických vlastnostech kosmetických materiálů, na 
které je bakalářské studium především zaměřeno. 
Také nám bylo nabídnuto, že v případě zájmu mohou 

přijet z  Fakulty technologické k  nám do Dvora Králo-
vé nad Labem a  představit studijní obor Biomateriály 
a kosmetika v prostorách SŠIS. Tato akce by byla vhod-
ná nejen pro žákyně maturitního ročníku oboru Kosme-
tické služby, ale také pro žáky oboru Aplikovaná chemie, 
pro které by toto studium mohlo být rovněž zajímavé. 

Zapsala: PharmDr. Markéta Šímová
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Exkurze po kadeřnictví
Dne 22. a 23. 10. 2019 
nás naše učitelky od-
borného výcviku vzaly 
na prohlídku kadeř-
nických provozoven 
v  okolí školy a  náměs-
tí. Byli jsme se podívat 
v dámském i pánském 
kadeřnictví, kde jsme 
mohli vidět prostory 
kadeřnických salonů, 
vybavení a  práci za-
městnanců. Tato ex-
kurze nám dala do bu-

doucna určitou inspiraci a motivaci pro naši současnou 
práci. 

Julie Koubová a Tereza Popelková, 1.D

Specializace Kadeřník-vizážista
Žákyně oboru Kadeřník-vizážista se kromě klasických 
kadeřnických postupů učí také základy líčení pro všední 
i slavnostní příležitosti, barvení obočí a řas, péči o ruce. 
Na fotografiích si dívky trénují techniky aplikace make
-upu. 

Účes pro 
tento týden
Když budete mít ně-
kdy čas, mrkněte se 
do našeho kadeřnic-
kého salonu. Uvidí-
te, jak se dá s  vlasy 
kouzlit. A když už tam 
budete, nechte si pro-
vést třeba příjemnou 
masáž hlavy, nebo 
zhotovit účes podle 
vašich představ.
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Netradiční masáž
Každý pátek se na odborném výcviku věnujeme ma-
sérským technikám a hmatům. S panem Hamákem byl 

minulý pátek zaměřen 
na netradiční masáž 
nohama.
Nejdříve jsme masí-
rovali na sucho, poté 
s  přidáním oleje. Díky 
oleji byla masáž o dost 
lepší a  intenzivnější. 
Začínala tím, že si ma-
sírovaný lehl na břicho 

a  masér postupoval hmaty od dolních končetin až ke 
krku. Druhá část probíhala skoro stejným způsobem, 
jen masírovaný ležel na zádech. Z pohledu masírované-
ho byla obzvlášť příjemná masáž hýždí a zad. Z pohledu 
maséra to byla pohodová masáž, u které jsme se mohli 
i posadit nebo se alespoň přidržovat. 

Aromaterapie
Dnešním tématem byla aromaterapie. Nejprve jsme 
zjistili její význam, jak vzniká a z čeho může být. Už víme, 
co nám voní / nevoní, co nás dráždí, co nám je příjemné 
a  naopak. Dostali jsme očichat silice a  dopátrali jsme 

se k tomu, že nám jako třídě voní nejlépe mandarinka 
a grep, a také víme, jak se jmenuje vůně hašlerky :)! Do-
zvěděli jsme se rozdíly mezi emulzemi, jaké oleje nás 
zahřejí nebo ochladí, k čemu jsou dobré a kdy bychom 
je měli spíše vynechat. Poté jsme si připravili svá pra-
coviště a začali masírovat. Na závěr jsme si zopakovali 
masáž nohama. Všem se dnešní praxe velmi líbila.
 Regína Kateřina Mrkvičková, 1.M

Masáže a wellness



Halloween 2019 aneb 
děsuplná bojovka  
„Cesta do podsvětí“

Již třetím rokem jsme na 
DM oslavili tajuplný ma-
gický čas, kdy se prolamují 
hranice mezi světem ži-
vých a mrtvých… Abychom 
tradici pocházející již od 
starých Keltů co nejvíce 
uctili, připravili jsme pro 
naše nováčky (žáci prvních 
ročníků) CESTU DO POD-
SVĚTÍ. Tato halloweenská 
bojovka je nejen tradicí 
a zábava pro žáky starších 
ročníků, kteří ji úspěšně 
a  s  nadšením připravují, 

ale také něco jako „přijímací rituál pro nováčky“.  Letos 
se bojovka nesla v duchu Cesty do podsvětí. Vše začína-
lo prvním stanovištěm ukrytým na konci temné chodby 
v  suterénu DM. Suterén byl osvětlen pouze svíčkami. 
Výzdoba ve stylu „zombie apokalypsy“, včetně zvuků 
vycházejících ze skrytých reproduktorů dodávala celé 
situaci na autentičnosti. Na konci chodby seděla strašli-
vá čarodějnice, která nechala ubohé soutěžící podepsat 
krví (umělou) pravidla bojovky a dala jim „poslední po-

mazání“ kouzelnou mastí (kosmetická vazelína), která je 
na jejich cestě měla ochraňovat. Akce začala v podve-
černích hodinách a trvala až do 21h. Z DM soutěžící, slo-
ženi vždy z dvojice náhodně vybraných dívek a chlap-
ců, odcházeli na strastiplnou cestu do temného okolí 
DM. Na trase je čekalo několik stanovišť se strážci a po 
splnění úkolu mohli pokračovat dále. Hrůzáci obývají-
cí jednotlivá stanoviště měli vše do posledního detailu 
vymyšlené. Jak dokonalé zombie a  hororové outfity, 
tak hudbu či vřískání ze záhrobí, nebo i záludné úkoly. 
Posledním úkolem, který měli žáci splnit až v cíli, bylo 
z  posbíraných indicií (např.: sklípkan, smrt, lektvar…) 
složit tu nejoriginálnější básničku. Vítězné tři dvojce 
byly obdarovány věcnou odměnou. Akce byla víc než 
vydařená. I přesto, že večer byl protkán napětím, stra-
chem a pomyslnou představou nebezpečí, tak všichni 
statečně trasu prošli. Nynější první ročníky se už těší, až 
příští rok zaujmou pozice strašidel a vymyslí podobnou 
stezku pro další nováčky…

Novinky na DM
Díky dotaci z projektu MÚP jsme opět mohli o něco více 
vylepšit interiér i exteriér domova mládeže. Do kuchyň-
ky přibylo nové nádobí, mixéry a  elektrické krouhače 
nejen pro kroužek zdravého životního stylu, ale i  pro 
nadšené kuchtičky a  kuchaříčky. Kreativní dílna oži-
la bohatou výbavou na tvoření nejrůznějších výrobků 
a  tak se zde schází stále více uměleckých duší. A  kdo 
nechce ani vařit, ani tvořit, může si jít zacvičit do naší 
venkovní posilovny před DM v  relaxační zóně, kde se 
pyšníme čtyřmi novými posilovacími stroji. 

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
tel: 499 622 215 

email: info@ssis.cz

kosmetika: 725 921 213
kadeřnictví: 602 260 981

Domov mládeže SŠIS


