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ÚVODNÍK
Školní rok 21/22 jsme prvního září zahájili s nadějí, že
covidové strašidlo nás přestane obcházet. Naštěstí se tak
až do vydání tohoto čísla našeho občasníku stalo.
Rádi jsme mezi námi přivítali všechny nové prváky.
Letos jich bylo opět o něco více než v předchozích letech.
K rozkoukání na naší škole jim pomohl adaptační kurz
a nyní jsou z nich již plhohodnotní středoškoláci.
Naopak naši čtvrťáci a třeťáci konečně vyrazili v září do
Budapešti v rámci programu Erasmus+ na odborné praxe.
Praktická výuka v našich odborných učebnách na škole
se vrátila do zajetých kolejí před covidem. Přináší nám to
radost, i když by to dříve byla samozřejmost.
Těším se, že budeme naši školu rozvíjet i nadále.
Nenecháme se zastavit.
Ing. Olga Krankusová, ředitelka školy
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Autor dvojsránky: David Kordík 3RG

ER
AS

M

V neděli 19. září odjelo
13 našich studentů z oborů
Informační technologie, Obchodník
a Kuchař- číšník na plánovanou
čtrnáctidenní zahraniční pracovní stáž
v Budapešti.

US

Studenti byli ubytovaní ve společném apartmánu spolu
s pedagogickým doprovodem v Budě a za prací dojížděli
na různá místa, nejen v Budě, ale také v Pešti. Po prvním
pracovním týdnu je čekal odpočinkový a také poznávací víkend.
V Maďarsku studenti strávili celkem 2 týdny, úspěšně
reprezentovali naši školu, výborně využili nabyté znalosti
a zkušenosti z odborného výcviku. Všichni studenti vykonávali
svoji práci velmi zodpovědně, pohybovali se po Budapešti bez
jakýchkoliv problémů a my jsme na ně velmi pyšní. Leckterý
dospělý by měl obavy, ale našich 13 statečných ukázalo,
že se jen tak něčeho neleknou. Děkujeme našim
studentům i pedagogům za úspěšnou
reprezantaci školy.
Autor článku: Olga Krankusová
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Autor dvojsránky: Denisa Přibylová 3RG

DEN PRO VEŘEJNOST

Ve středu 13. 10. se naše škola
otevřela široké veřejnosti. Studenti
maturitních i učebních oborů předvedli
své dovednosti, návštěvníci si mohli
prohlédnout učebny v doprovodu
studentů a studentek cestovního ruchu.
Návštěvníci mohli vidět ukázky
gravírování, grafické techniky a odnést
si zajímavý suvenýr na památku od žáků
oboru Reprodukční grafik. Bylo nemožné
odolat ochutnávce dobrot ze studené
kuchyni a projít bez povšimnutí kolem
baru s míchanými nealkoholickými
nápoji, vše připraveno s láskou od žáků
oboru Kuchař – číšník. Fotograf ve
fotokoutku se svými asistenty pořizoval
díky vybavení a svému uměleckému
nadání profesionální fotografie. Studenti
třetího ročníku z oboru Informační
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technologie představili studentské
firmy, své budoucí produkty a oslňovali
rétorikou. Konkurenci měli ve svých
spolužácích z oboru Obchodník –
specialista na cestovní ruch, kteří
nabízeli komentovanou prohlídku po
humpoleckém Horním a Dolním náměstí
s využitím moderní techniky. Žáci z oboru
Kuchař – číšník vytvářeli umělecká dílka
z ovoce a zeleniny. Uplatnili tak své
zkušenosti z kurzu carvingu. Návštěvníci
obdivovali naše grafické studio a rovněž
rádi zavítali do nové učebny, která
byla během letošních letních prázdnin
navržena a vybavena speciálně pro obor
Mechanik digitálních sítí.

Autor dvojsránky: Natálie Ryšavá 3RG

VÝUKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středu 20. října jsme v naší

V pátek 26.11. od 9 do 16

škole vyhradili pro výukový

hodin se na Vás těšíme

den otevřených dveří. Od

v naší škole u příležitosti

8:00 do 14:00 hodin mohl

hlavního Dne otevřených

kdokoli navštívit naši

dveří. Je připraven bohatý

školu a nahlédnout“pod

program, který se jistě

pokličku” během běžné

vydaří, protože generálka

výuky.

proběhla 20. října.
Se zájemci o studium se
rovněž rádi potkáváme při
pravidelných pondělních
informačních odpoledních.
Letos jsou opět v plném
pátek 26. listopadu 2021
9.00–16.00
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proudu.

Autor dvojsránky: Bedřich Stejskal 3RG

VYSOČINA EDUCATION FESTIVAL

Ve dnech 22. a 23. října se studenti i vyučující naší školy
zúčastnili Vysočina Education Festivalu. Tuto akci pořádal
Kraj Vysočina a hlavním cílem bylo představit moderní
vzdělávání široké veřejnosti. V Cityparku v Jihlavě jste
nás mohli najít na stanovišti GASTRO, kde naše děvčata
míchala nealkoholové drinky a předváděla umění
ozdobného vykrajování ovoce carving.
Dalším stanovištěm byly SLUŽBY, tady studenti zájemcům
předvedli průvodcovskou sadu. Posluchači obdrželi
přijímač se sluchátkem, přednášející hovořil do mikrofonu
s vysílačem. V oblasti TECHNIKY jsme se prezentovali
modelem „inteligentního domu“ a gravírovacím a řezacím
laserem.
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Autor dvojstránky: Sabina Váňová 3RG

První ročníky navštívily Terezín
V pátek 24. září 2021 navštívili naši žáci Památník Terezín.
Program byl časově náročný. Od půl desáté do půl čtvrté žáci
absolvovali přednášku v Muzeu ghetta, prohlídku města, viděli
ubytování v ghettu. Prohlédli si márnici, krematorium, Židovský
hřbitov, věznici gestapa a Muzeum Malé pevnosti. Všichni byli
unavení, ale spokojení, s vyhlídkou na prodloužený víkend. Ve
večerních hodinách jsme společně dorazili do Humpolce.
Autor článku: Zuzana Brabcová
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Autor dvojstránky: Denis Zvolánek 3RG

KRAJSKÁ KNIHOVNA
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Ve středu 3. 11. 2021 studenti 2.IT navštívili Krajskou knihovnu
Vysočiny v Havlíčkově Brodě, která se loni přestěhovala do nové
budovy v Žižkově ulici. Prošli si oddělení beletrie, naučné literatury,
dětské literatury a oddělení časopisů. Prohlédli si i prostor na střeše
knihovny, kde se konají různé akce. Měli příležitost nahlédnout
do skladových prostor se zázemím pro zaměstnance. Prohlídku
zakončili v kavárně, která je také součástí budovy.
Autor článku: Zuzana Brabcová
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Autor dvojstránky: Jakub Beran 3RG

VYRÁŽÍME!
Konečně můžeme! Můžeme se opatrně vydávat za poznáváním nejen
historických skvostů v České republice.
Se studenty 3. ročníku vyrážíme do Jindřichova Hradce, navštěvujeme
třetí největší památkový komplex v ČR, obdivujeme rytířský sál gotického
paláce, gotickou černou kuchyni, renesanční pokoje Adamova stavení
nebo manýristický hudební pavilon Rondel. Vše završíme návštěvou
Muzea gobelínů.
Studenti 2. ročníku si volí za cílové město Kutnou Horu. Proplétáme
se úzkými středověkými uličkami, míjíme Vlašský dvůr, kde se poprvé
začaly razit pražské groše, abychom zamířili k památce Unesco, k chrámu
sv. Barbory. Jak odvážní byli Petr Parléř a Matěj Rejsek coby stavitelé této
pětilodní katedrály. A pak si ještě prohlédneme České muzeum stříbra
i s jeho podzemím.
Co měly obě akce společné? Studenti si nejen připravili podklady pro
průvodce, ale za pomoci průvodcovské sady své kolegy provedli městy.
Mnohdy to byla velmi poučná vystoupení.
Autor článku: Lenka Domšová
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Autor dvojstránky: Pavla Fikarová 3RG

KUTNÁ HORA – TISKÁRNA
Dne 19. 10. 2021 proběhla exkurze pro žáky oboru Reprodukční
grafik v Knihtiskárně v Kutné Hoře. Žáci se seznámili s tiskovými
stroji a vybavením tiskárny a knihárny od roku 1850 až do poloviny
20. století. V závěru exkurze využili žáci příležitost ručního tisku na
100 let starém stroji a odnesli si vlastní pohlednici.
Autor článku: Kristýna Sedláková

Autor dvojstránky: David Kordík 3RG
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MLADÝ ŘEMESLNÍK 2021
Autor dvojstránky: Denisa Přibylová 3RG

Gratulujeme studentce 3. ročníku učebního oboru
Reprodukční grafik Denise Přibylové k získání
prestižního ocenění. Denisa i přes distanční výuku
po značnou část minulého školního roku plně zvládla
obsah učiva předepsaný pro 2. ročník a v online výuce
byla mimořádně aktivní. Odevzdávané práce pak byly
dokladem jejích pokroků.
Dne 20. října se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění
Mladý řemeslník roku 2021 se uskutečnilo v Senátu PČR
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce. Záštitu
nad touto prestižní akcí převzali 1. místopředseda Senátu
PČR Mgr. Jiří Růžička a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice zastoupený jeho předsedou prof. Ing.
Jiřím Drahošem, DrSc. Záštitu nad touto akcí zajistila
tradičně Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR. Ocenění Mladý řemeslník roku 2021 převzalo 25 žáků
a žákyň středních odborných škol a učebních oborů.
Autor článku: Kristýna Sedláková
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SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU JIŘINY ZÁBRANOVÉ

Dne 10. 9. 2021 pořádalo město Humpolec
festival sociálních služeb u Mikáda i v Mikádu
na Havlíčkově náměstí.
Na celodenní akci se
představovali poskytovatelé sociálních i další
služeb, které nám pomáhají v každodenním
životě. Naši žáci z druhého a třetího učebního
oboru Kuchař – číšník
přijali výzvu a připravili
v naší cvičné kuchyni
občerstvení na tuto
akci.

RAUT
V
KRASOŇOVĚ

NAŠI KUCHAŘI

OBČERSTVENÍ
NA
FESST 2021

Spolek přátel Krasoňova uspořádal v sobotu
25. září 2021 vzpomínkou akci při příležitosti
výročí 200 let od založení tamní školy. My jme
byli osloveni, abychom
zajistili občerstvení formou rautu pro 50 osob.
Doufáme, že si všichni
návštěvníci na našich
výrobcích pochutnali.
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Místní knihovna, náš dlouholetý smluvní partner v oblasti poskytování praktického vyučování pro studenty maturitního oboru
Obchodník, otevírala 1. litopadu 2021 nové prostory dětského
oddělení. Naši studenti oboru Kuchař – číšník připravili na pondělní dopoledne občerstvení pro hosty této akce. Sladké i slané
dobroty doplnili nazdobeným ovocem, postarali se o přípravu
i úklid prostor a samozřejmě o obsluhu za rautovým stolem.
Už se těšíme, jaké nové výzvě se spolu s kolektivem knihovny
postavíme příště.
Autoři článků: Olga Krankusová, Jana Červená

SOUTĚŽ RIO MARE SVAČINA ROKU 2021
V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže Rio
Mare Svačina roku 2021. Zúčastnili jsme se korespondenčního
kola a úkolem našich studentek oboru Kuchař – číšník bylo
zaslat recept na zajímavou svačinu za použití vybraných surovin
a s cenovým stropem na jednu porci. Studentky 3. ročníku se
snažily ozvláštnit běžně dostupné suroviny. Na postup do dalšího
kola náš recept bohužel nestačil, ale i tak se těšíme na příští
ročník, kdy budou mít další studenti opět možnost se do soutěže
zapojit. Děkujeme studentkám 3. ročníku, že k přípravě na soutěž
přistoupily zodpovědně, vymýšlely a zkoušely různé recepty
a možnosti servisu na inventáři školním i v zaslané krabičce.
Autoři článků: Olga Krankusová, Jana Červená
Autor dvojstránky: Natálie Ryšavá 3RG

Nová učebna pro
obor Mechanik
digitálních sítí

Náš nejmladší studijní obor,
Mechanik digitálních sítí, jde
vstříc požadavkům trhu práce,
kdy jsou vyžadováni absolventi
nejen s dostatečným
teoretickým základem, ale
i praktickou znalostí techniky
a praxí získanou přímo
v konkrétních firmách, které
se digitální technikou a sítěmi
zabývají. Kvalitní přípravu
praktických dovedností
pro následnou praxi proto
zajišťujeme ve specializované,
nově vybudované a široce
dimenzované učebně
zaměřené na specifické
potřeby tohoto oboru.
Technicky vzato se jedná
se o kombinaci plně vybavené
učebny informačních
technologií s přístupem jak
do vnitřní sítě a zároveň vně,
kdy studenti mají možnost
pracovat se současným
software a technikou

Fiktivní firmy

splňující veškeré výkonové
a parametrické požadavky
v samostatně řešené
části a zároveň odborné
učebny vybavené moduly
technologického pracoviště
VarioLab+.
Sestavy VarioLab+ poskytují
podmínky pro bezpečnou
a zároveň vysoce odbornou
práci a úkoly, které vyplývají
z rozsahu a povahy studia.
Zároveň nám otevírají cestu
i pro řešení budoucích úkolů
díky své vysoké variabilitě
a možnostem rozšíření.
Koncepce a prostorové
uspořádání této specializované
učebny zároveň poskytuje
i místo pro praktickou výuku
základních technických
a manuálních dovedností, které
představují základ pro budoucí
odbornost.
25

Od 1. září 2021 jsme se
zapojili do programu Studentská
firma pod záštitou společnosti
Junior Achivement, o. p. s. (JA
Czech). Studenti díky tomuto
programu získali jedinečnou
příležitost vyzkoušet si skutečné
podnikání za zvýhodněných
podmínek. Na začátku školního
roku založili svoji firmu,
rozdělili si role v pracovním
týmu. Při pravidelných
schůzkách postupně sestavují
podnikatelský záměr, oslovují
dodavatele, hledají zákazníky.
Sbírají první poptávky
a objednávky, počítají kalkulaci
a určují prodejní ceny svých
výrobků či služeb. Obchodní
vztahy jsou podloženy
smlouvami a doklady jako
v reálném podnikání. V závěru
projektu vyhodnotí svoji činnost,
vytvoří závěrečnou zprávu
a ukončí činnost své Studentské
firmy.
Výuka probíhá v předmětu
Fiktivní firma během celého
3. ročníku a je propojena

s dalšími předměty – ekonomika,
účetnictví, marketing,
management, právo, psychologie,
obchodní korespondence. Studenti
se mohou navíc zapojit do
různých soutěží, které vyhlašuje
Junior Achivement, o. p. s.
Jedná se například o veletrh
studentských firem, nejlepší logo
firmy, firemní slogan, prezentace
podnikatelského záměru
investorům apod.
Autor článku: Eva Augustová

Autor dvojstránky: Bedřich Stejskal 3RG

Kurzy ECDL

Na každého jednou dojde

Na naší škole bylo v roce 2004 zřízeno akreditované testovací středisko
ECDL. Jsme oprávněni provádět testování za účelem získání certifikátu
ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL představuje
celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální)
gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory
Evropské komise v polovině 90. let minulého století.
Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je
mezinárodně uznávané, objektivní a nezávislé na výpočetní technice
a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém
světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích
úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL
mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto
účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních
pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL
Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.
V našem akreditovaném testovacím středisku realizujeme testování:
Modul M2 – Základy práce s PC a správa souborů (Computer Essentials)
Modul M3 – Zpracování textu (Word Processing)
Modul M4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)
Modul M5 – Použití databází (Using Databases)
Modul M6 – Prezentace (Presentation)
Modul M7 – Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
Modul M10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)

Nechci se rozepisovat, jak jsme je k nám dovezli, ani jak se k nám vůbec
dostali, ani bych nechtěl popisovat, jak se o ně staráme. Je samozřejmé,
že je musíme krmit, kartáčovat, nosit jim vodu, čistit chlév atd. Chtěl bych
vám povyprávět o příhodě u pasení koz.
Ono se to řekne pasení koz. Jen co přicházíme k ohradě, už na nás z dálky
mečí. Stačí trochu pootevřít branku a hned se na nás vyvalí. Rozběhnou se
po celé louce. My máme co dělat, abychom je stačili udržet pohromadě.
A taky dál od záhonů kytek a ovocných keřů a stromů. Po chvíli běhání
se konečně poklidně se pasou, okusují plevelné keře a stromy. Nejvíce
jim chutná kůra a listy bezu. Při téhle fázi pasení si s bratry hrajeme hry.
Kozy jsou ale mlsné a vychytralé, každá má svoji povahu, ale o tom Vám
povyprávím jindy. Když se zabereme do hry, hned to poznají a vždy něco
vyvedou. A my máme průšvih.
Jenže jednou, když jsme zase hráli hru, koukám, kozy zase nikde. Otočím
se a vidím, jak okusují čerstvě zasázené květiny. Rozběhnu se za nimi
a snažím se je odehnat, křičím, domlouvám, tahám je, ale je to marné. Ani
bratr s nimi nic nezmohl. A to je na pasení koz expert. Už, už to vzdáváme,
když vtom jsme uslyšeli štěkot nějakého psa. Kozy strnuly. A tak rychle,
jak utíkaly před štěkotem, jsem je neviděl nikdy v životě běhat. Doběhly do
chléva a věřím, kdyby mohly, tak by se i zamkly. Ten den nevystrčily nos ani
při večerním krmení.
Tentokrát měl průšvih s hlídáním domácího mazlíčka někdo jiný.

Modul M16 – Základy informatického myšlení a programování
(Computing)

Autor příspěvku: Martin Chadim, 1. IT

Modul M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital
Marketing)
Autor článku: Olga Krankusová

Většina rodin nechce být sama, tak si pořídí domácího mazlíčka. Někdy to
je pes, kočka, papoušek nebo rybičky. Někteří preferují exotičtější mazlíčky
např. hady, pavouky nebo myši. My máme kozy.
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Autor dvojstránky: Sabina Váňová 3RG

SPORTOVNÍ AKTIVITY

NAŠE TĚLOCVIČNA OŽILA

Naši studenti vytvořili tým pro okresní kolo v přespolním běhu,
který se uskutečnil 6. října. Akci zaštiťovala Asociace školních
klubů v Pelhřimově. Studenti naší školy obsadili krásné druhé
místo. Stříbrným běžcům i panu učiteli Mgr. Mixovi děkujeme ze
reprezentaci školy.

V novém školním roce se pomalu vracíme k aktivitám před
uzavřením z důvodu covidové pandemie. Vrátily se i hodiny
tělocviku. Kromě našich žáků se v odpoledních hodinách
v tělocvičně školy pohybují malí žáci a předškoláci. Rádi jsme
vyhověli Středisku volného času a umožnili realizovat jejich
pohybové kroužky u nás. Nezbývá než doufat, že aktivity malých
cvičenců nebudou zase omezeny.
Autor článků: Olga Krankusová
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