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Úvod
Letošní školní rok začal v duchu návratu do lavic a přinesl s sebou i spoustu energie a chuti poprat se s tím, co nám přinese.
Vyjeli jsme na odborné stáže do Budapešti, změřili své síly
v různých soutěžích a olympiádách, zapojili se do různých aktivit napříč
všemi obory. Měli jsme konečně po dvou letech možnost předvést naši
školu v plné síle při Dnu pro veřejnost a Dnu otevřených dveří.
Je příjemné sledovat zaplněné chodby, slyšet třeba potlesk,
smích, hlasy za dveřmi učeben. Zase se můžeme potkávat, komunikovat spolu tváří v tvář, normálně se učit. A nejen to. Chystáme se na další
odborné stáže do Maďarska a na Slovensko. Čeká nás společný pobyt
na konci školního roku. Naši maturanti se dočkali svého maturitního
plesu, který odstartuje jejich finiš před „zkouškou dospělosti“.
Covidová hrozba na nás na chvíli vrhla nepříjemný stín a omezila náš život. Mohli bychom si teď vydechnout, protože se zdá, že je na
ústupu. Mohli bychom se těšit z obyčejných věcí - a třeba i z těch neobyčejných. Bohužel, je tu nová hrozba. Nesmyslná a ničím neomluvitelná agrese proti suverénnímu státu. Mír, slušnost, lidskost, respekt – to
jsou hodnoty, na které bychom neměli zapomínat. Věřím, že s podporou
nás všech se tyto hodnoty vrátí i na Ukrajinu.

ERASMUS+

zahraniční stáže pokračují
I v letošním roce pokračujeme se zahraničními stážemi pro naše studenty. Po podzimním výjezdu do maďarského hlavního města připravujeme
zahraniční stáže také na jaře.
Co je Erasmus+
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti
sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.
Tento program si klade za cíl zvýšit kvalitu kvalifikací a dovedností.
Prostředky z tohoto programu jsou určeny na studia, odborné přípravy, práce
či dobrovolnické činnosti v zahraničí a mohou se ho zúčastnit nejen studenti,
ale také učni či učitelé.
Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: vzdělávací mobilita jednotlivců, spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů a podpora
reforem vzdělávací politiky.
Naše škola využívá v rámci tohoto programu mobilitu jedinců, která
podporuje odborné vzdělávání, a našim studentům tak zprostředkováváme
pracovní stáže v zahraničí.

Plány na jaro 2022
Už v březnu vyjedou první studenti oborů obchodník a kuchař–číšník
do slovenských Mojmírovců, kde budou svojí praxi vykonávat v krásném, rekonstruovaném hotelu. Kaštieľ Mojmírovce, původně zámek postavený v 18.
století, funguje jako kongresové a hotelové centrum. V jeho zrenovovaných
prostorách se dnes nachází restaurace, pivnice a vinotéka, několik školících
místností a relaxační wellness centrum.
Na přelomu května a června pak vyjedou studenti oborů IT a reprodukční grafik do Budapešti, kde budou své praxe vykonávat v místních
firmách.
Našim studentům přejeme, aby jejich stáže proběhly k jejich spokojenosti i ke spokojenosti našich zahraničních partnerů.
Autor článku: Libuše Nádvorníková
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Vánoční
dopoledne
pro studenty
Dovolte mi, abych se vrátila do doby, kdy jsme se chystali na vánoční prázdniny. Poslední školní den v kalendářním roce 2021 bylo dopoledne
věnováno příjemným soutěžním aktivitám. Díky maturitním a závěrečným
ročníkům jsme si mohli zasoutěžit a poměřit fyzické síly, zručnost, znalosti
i logické uvažování.
Počátkem letošního roku 2022 studenti třídy 4. IT sestavili v rámci
předmětu fiktivní firma dotazník spokojenosti pomocí Google formuláře.
Trénovali tak praktické dovednosti dotazování, správné položení otázek a následné vyhodnocení údajů získaných z dotazníků.
Obdrželi celkem 37 odpovědí od studentů z 1. K, 1. IT, 2. RG, 2. DS,
2. K, 2. RG, 3. IT, a 3. RG. Z tohoto hodnocení vyplývá, že nejvíce se vám líbily
tyto aktivity:
Aktivita 		
Filmový kvíz 		
Valorant turnaj 		
Filmové hlášky 		

Učebna
9
15
13
05
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V duchu olympiád
Pravidelně se účastníme olympiád z českého jazyka, anglického jazyka a z ekonomie. V prosinci a v lednu proběhla školní kola zmíněných soutěží. Zajímá Vás, jak dopadla školní kola, kdo se umístil na předních místech
v tomto školním roce? Kdo postoupil do kraje? Nahlédněte do výsledkových
listin:
Český jazyk
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Denisa Vítková (3. IT) a Kristýna Vacková (4. O)
Anna Lutnerová (2. O)
Adéla Mazánková (2. O)

Anglický jazyk
1. místo:
Matěj Sochor (2. O)
2. místo:
Matěj Kafka (3. IT)
3. místo:
Denisa Vítková (3. IT)
Matematika
Denisa Vítková se úspěšně zúčastnila školního kola matematické
olympiády v kategorii A. Reprezentovala naši školu v krajském kole, kde se
umístila na 5. – 8. místě.
Stejná studentka se přihlásila do matematické olympiády v kategorii
P (zaměřena na programování). Jako jediná studentka absolvovala krajské
kolo v této kategorii. Aktuální výsledky nebyly v době uzávěrky k dispozici.

Ekonomická olympiáda
Ekonomickou olympiádu pořádá společnost INEV ve spolupráci
s VŠE v Praze. Společnost INEV v prvním - školním kole vyhodnotí výsledky
za celou Českou republiku a zasílá seznam postupujících studentů a také
zveřejní nejúspěšnější školy. Neuvádí pořadí studentů, aby neovlivnila jejich
práci v krajském kole.
Letošní krajské kolo bylo doplněno on-line konferencí, přednáškami studentů a odborníků z praxe. Konference byla společná pro celou ČR,
následné přednášky proběhly odděleně pro každý kraj zvlášť. Účastníci mohli
diskutovat s přednášejícími v on-line prostředí. Účastníci se nejprve dozvěděli užitečné informace přímo od tvůrce otázek olympiády, které mohli využít
v následném testu. Následovaly přednášky studentů a pracovníků z INEV.
Další část přednášek byla moderována paní ředitelkou ze společnosti INEV.
Dotazy směřovaly k odborníkům z praxe. V Kraji Vysočina vystoupila specialistka z Komerční banky, která představila projekt „Nulová uhlíková stopa“.
Po krátké přestávce studenti absolvovali test svých znalostí v ekonomické
oblasti.
Tato soutěž má přesah mimo hranice ČR. Ti nejlepší mají možnost
zastupovat naši republiku a předvést své ekonomické znalosti v mezinárodním měřítku.
Ze školního kola do krajského postoupili dva studenti:
· Matěj Kafka
· Denisa Vítková (obsadila 4. místo v kraji Vysočina)
Všem olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Autor článku: Lenka Lutnerová, Eva Augustová
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Křížem krážem
světem
obnovitelných energií
„O vodě, vzduchu a světle aneb Virtuálně v elektrárně“. Název
jako vystřižený z názvu bajky nebo pohádkové knihy, ovšem není tomu
tak. Jedná se o ekologicky zaměřený projekt od společnosti ČEZ, určený studentům středních škol.
Jedné z mnoha těchto exkurzí se ve středu 1. 12. 2021 zúčastnili studenti 3. K a 3. RG. Cílem programu Virtuálně v elektrárně je
prezentace alternativních, udržitelných zdrojů energie a chce zavést
zájemce i na místa, kam se běžný smrtelník nedostane. Během hodinové exkurze jsme postupně navštívili Malou vodní elektrárnu Hučák
u Hradce Králové, vodní elektrárnu Orlík a vystoupali až k nebeským
výšinám do gondoly větrné elektrárny. Toto virtuální cestování studentům ukázalo alternativní možnosti cestovního ruchu a interaktivní
formy vzdělávání. Na závěr exkurze jsme nově nabyté vědomosti ověřili v soutěžním klání, kde jsme „ulovili“ i cenu nejvyšší, tedy plyšového
maskota celého projektu.
Autor článku: Martin Folejtar
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Fiktivní firmy

Norsko i jinak

Rádi bychom vám přiblížili činnost předmětu fiktivní firma. Výuka
předmětů spadajících pod fiktivní firmu probíhá napříč ročníky maturitních
oborů. Cílem je propojit odborné předměty, uplatnit teoretické znalosti
studentů z výuky s praxí. Studenti mají možnost natrénovat situace a příklady, se kterými se mohou potkat v reálném životě. Jsou tak lépe připraveni
na další studium a nasbírají zkušenosti pro výkon budoucího povolání nebo
pro podnikatelskou činnost. Pracují formou projektů a využívají softwarové
aplikace, které jsou jim známé z výuky.

Dalším projektem, který jsme realizovali spolu se studenty 3. ročníku,
byla přednáška o Norsku.
Její autoři museli nejen vyhledávat informace, ale také je názorně
zpracovat a především je zajímavě a poutavě přiblížit svým spolužákům.
A jak svou práci zpětně hodnotí?

Autor článku: Eva Augustová

„ Myslím si, že práce na projektu se vyplatila. Byla to zajímavá zkušenost
doprovázená skvělým pocitem z nabytých informací, které jsme mohli předat
dál. Těším se na další projekty.“ (Lucie Kottová)
„ Spolupráce se spolužáky byla bez komplikací, všechno šlo jak po másle.“
(Šimon Hodač)
„ U samotného prezentování jsem byla nervózní a chtěla jsem to mít co nejdříve za sebou.“ ( Lucie Kočová)
Autor článku: Lenka Domšová, příspěvky od studentů třídy 3. O
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Příběh vzniku studentské firmy

MaturitaGo

ReFacto

Na začátku letošního školního roku jsme dostali rozvrhy a zjistili
jsme, že přibyl jeden nový předmět. Jmenoval se Fiktivní firma a jeho účelem
bylo založit studentskou firmu a vyzkoušet, jaké to je vlastnit podnik a být
součástí pracovního týmu.
Naše třída byla rozdělena na dvě nezávislé skupiny a ty si založily
své projekty. Ze začátku jsme dlouze diskutovali. Nemohli jsme se shodnout
na tom, v jaké oblasti budeme podnikat. Nejdříve jsme si rozdělili role v týmu.
Toto rozdělení proběhlo v nepřítomnosti některých spolužáků, kteří právě
pobývali na zahraničním projektu Erasmus v Budapešti. A tak se stalo, že některé pracovní pozice byly přiřazeny bez udělení souhlasu. Ale bylo nezbytné
maximálně využít přidělený čas a dodržet určený harmonogram.
Dále bylo zapotřebí upřesnit, co bude naše firma dělat. Mohli jsme
něco vyrábět, poskytovat služby, nebo zkoušet vše zkombinovat. Jelikož
jsme zrovna řešili náš maturitní ples, tak jsme měli brzy jasno. Řekli jsme si,
že účelem naší firmy bude zprostředkovat náš ples a zároveň nabízet poradenské služby ohledně maturitních plesů těm, kteří to potřebují.
V další etapě působnost firmy posunuli k prodeji různých triček a placek, které by se hodily do celkového tématu. Díky vstřícné podpoře ze strany
vedení školy můžeme výrobu těchto předmětů zorganizovat sami v polygrafickém studiu, které naše škola poskytuje.
Nyní jsme již skoro u konce s přípravami a za pár dní budeme moci
spustit vlastní web, na kterém budou vypsány veškeré informace ohledně
toho, co ve firmě děláme a co nabízíme.

Pro tento školní rok naše škola navázala spolupráci se vzdělávací
organizací Junior Achievement Czech a studentům třetích ročníků se tak
v rámci předmětu fiktivní firmy dostalo možnosti založit studentskou firmu
a vyzkušet podnikání nanečisto.
Před studenty 3.IT tak vyvstala výzva v podobě účasti v programu JA
Czech – Studentská firma se zaměřením na získání praktických zkušeností
se založením a vedením vlastní studentské firmy ReFacto pod dohledem
vyučujícího.
Firma ReFacto navázala spolupráci s polygrafickým studiem naší
školy a její hlavní podnikatelskou činností je prodej triček s nejrůznějšími
potisky.
Studenti vypracovali podnikatelský záměr, stanovili organizační
strukturu a rozdělili pole působnosti. Firma má ředitele, dále osobu odpovědnou za marketing, finance apod. Studenti vlastními silami vytvořili webové
stránky firmy s funkčním e-shopem, prostřednictvím nichž nabízejí své zboží.
Produkty jsou rozděleny do jednotlivých sekcí, jako např. anime, herní apod.,
přičemž každý grafický návrh na produktech je vytvořen samotnými studenty.
V současné době probíhá usilovná práce na plném zprovoznění
webových stránek www.refacto.cz, na tvorbě posledních grafických návrhů
produktů a doladění logistických a distribučních cest. Věříme, že v dohledné
době budete mít možnost navštívit uvedené stránky firmy ReFacto a doplnit
svůj šatník stylovým a originálním trikem.
Na závěr přejeme firmě ReFacto spousty úspěchů a naplnění jejího
podnikatelského záměru.

Autor článku: Matěj Kafka za podpory týmu MaturitaGo (studenti ze třídy 3.
13
IT, skupina A)
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Autoři článku: studenti ze třídy 3. IT, skupina B

Školní budovou
se linula vůně kávy
V polovině ledna se pro studenty všech oborů uskutečnil v budově naší školy dvoudenní baristický kurz CLASSIC
1. Účastníci se dozvěděli zajímavosti o pěstování kávovníku,
o získávání zrn, jejich pražení a o historii kávy jako nápoje.
Většinu času pak strávili především přípravou kávy a cappuccina, kdy se učili i základy latte art – vytváření obrázků a tvarů
v šálku pomocí kávy a mléčné pěny. K procvičování získaných
vědomostí a dovedností budeme pokračovat i na školním
kávovaru v hodinách ODV. Děkujeme lektorům Markétě Smolné Pausové a Martinu Smolnému, budeme se těšit na další
kurz pod jejich vedením. V červnu 2022 nás navštíví s kurzem
barmanským.
Barmanský kurz proběhne od 20. do 24. června a zájemci se mohou ptát na více podrobností a hlásit u učitelky
ODV oboru Kuchař-číšník Jana Červené.
Autor: Jana Červená
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Uplynulé pololetí
ve školní kuchyni
Vůně výrobků teplé kuchyně studentů oboru kuchař-číšník se linou
chodbami školy několikrát za týden. Bagety, obložené housky, toasty, saláty,
palačinky, koblihy – tyto výrobky již ochutnala velká část studentů všech
oborů. Na jarní měsíce připravují kuchaři novinku v podobě nové bagety
s kuřecím masem, housky se salámovou pomazánkou a jarní salát z čerstvé
zeleniny s jedním z čerstvých sýrů.
V měsíci září připravili naši kuchaři raut pro Spolek přátel Krasoňova,
v listopadu podávali občerstvení při otevření nového oddělení humpolecké
knihovny, v prosinci zajistili výrobky studené kuchyně pro předvánoční den
naší školy, ale i pro vánoční párty zaměstnanců soukromé organizace. V listopadu a prosinci se mohli s našimi výrobky setkat i návštěvníci Coworkingového centra v Humpolci.
Kalendářní rok 2022 začal baristickým kurzem, na který v červnu
naváže kurz barmanský. V období leden až březen naši kuchaři připravují
občerstvení pro uchazeče o studium na naší škole, kteří pravidelně dochází
na přijímací zkoušky nanečisto a na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
V polovině března nás čeká příprava občerstvení na „Josefovské posezení“
a začátkem dubna vyšleme reprezentanty naší školy na soutěž Kuchař Vysočiny junior open 2022.
Dvě studentky nynějšího 2. ročníku vycestovaly v září s programem
Erasmus+ do Budapešti, další se chystají na Slovensko. Věříme, že studenti
zúročí zkušenosti a dovednosti ze školní kuchyně a naopak nás po svém
návratu obohatí o nové poznatky, kterým se v zahraniční naučí.
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Autor článku: Jana Červená

Lyžařský výcvikový kurz
v Orlických horách
Ve dnech 22. až 28. 1. 2022 proběhl lyžařský výcvikový kurz
naší školy ve skicentru Deštné v Orlických horách. Kurzu se zúčastnilo 24 žáků z různých tříd a ročníků.
Krásné slunečné počasí úvodního dne přímo vybízelo ke
sportovní aktivitě, a proto ihned po uložení lyžařského vybavení, ubytování a obědě se všem účastníkům dostalo možnosti předvést své
běžkařské umění na nedaleké běžkařské trati.
Výcvik na sjezdových lyžích a snowboardu na nedalekých
sjezdovkách probíhal střídavě s výcvikem na běžeckých lyžích. Součástí kurzu byl samozřejmě také všemi účastníky očekáváný půldenní
výlet na běžkách, který jsme si všichni s úsměvem na tváři užili a žádná hesla jako „spalte lyže“ nebo „už nikdy víc“ rozhodně nepadla.
Hotel Orlice poskytl příjemné zázemí, chutnou kuchyni a také
možnost trávit večery v prostorách restaurace např. zpěvem při doprovodu kytary, hraním společenských her a také přednáškami během
kterých došlo např. na ukázku lyžařského a snowboardového vybavení nebo videorozbor lyžařského umění každého účastníka. Návštěvou
nás poctil také příslušník tamní horské služby, jehož přednáška se
nám moc líbila.
Všem účastníkům patří velké díky za jejich odpovědný přístup
a vytvoření přátelské a pohodové atmosféry, která nás provázela
v průběhu celého kurzu. Nezbývá než se těšit na příští lyžák, na kterém budeme společně zase zdokonalovat své lyžařské umění a užívat
si pohodové atmosféry a krás Orlických hor.
Autor článku: Jan Machyán
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Školní turnaj v Ringu
Ve čtvrtek dne 3. 2. 2022 v dopoledních hodinách se v naší
tělocvičně odehrál turnaj smíšených tříčlenných družstev ve hře ringo.
Tato neobvyklá sportovní disciplína prověřující jak fyzickou
kondici každého účastníka, tak i jeho bleskové reakce, nakonec přilákala 9 družstev. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých
hrál každý s každým jedno utkání. Nejlepší družstva z každé skupiny
postoupila do finálových bojů, ve kterých se rozhodlo o konečném
umístění. Za zmínku určitě stojí účast pouze jedné statečné slečny,
kterou byla Natálie Čečková z 2. RG, která díky svému neutuchajícímu
nasazení a zápalu pomohla svému družstvu „Matláků“ k umístění na
pěkném třetím místě.
Všechna odehraná utkání měla vysokou herní úroveň a vyznačovala se vysokým nasazením každého účastníka. V závěru turnaje
došlo na exhibiční utkání mezi vítězem celého turnaje, a to družstvem
chlapců z 2. IT a družstvem složeného z učitelské sboru, na jehož herním výkonu se podepsala jistá nesehranost a družstvo chlapců z 2. IT
tak prošlo celým turnajem bez jediné prohry. Družstva, která se umístila na stupních vítězů, obdržela diplomy a sladké odměny.

Přehled vítězných týmů:
1.
2.
3.

Všem účastníkům děkujeme za aktivitu, vítězům gratulujeme
a budeme se těšit na příští turnaj.
21

22

2. IT 		
Nejlepší
Matláci

Miloš Bárta, Adam Hitzger, Filip Liška
Šimon Hodač, Roman Ujčík, Michal Vejvoda
Natálie Čečková, Roman Vaško, René Vytiska

Post Bellum
Příběhy našich sousedů
Tento rok začala naše škola spolupracovat s organizací Post
Bellum, která se snaží hledat pamětníky a zpracovávat prostřednictvím
práce studentů jejich vzpomínky.

Témata ke zpracování a zástupce

Na projektu se podílí studenti z 1.IT – Martin Chadim, Vít Šidlák, Michal Král a Tomáš Karlík. Nyní mají několik týdnů na zpracování
vybraného výstupu. Sami by se měli zúčastnit workshopu v jihlavském
rádiu. Výsledná prezentace proběhne v humpoleckém Mikádu.
Autor článku: Zuzana Brabcová
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Polygrafické studio
Zakázka - Polička
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