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Na co se máme 

těšit v příštím 

měsíci:  

 

 olympiády (nejen 

v Soči) 

 soutěž Objevujte 

jinak 

 výlet do Ungeltu 

 a další akce 

měsíce února… 

Slovo úvodem  
 

Únor bílý – pole sílí, tak praví moudrá 

pranostika našich předků.  

Dnes spatřit zasněženou krajinu je 

ale opravdový zázrak, proto se nemů-

žeme divit  slovům  písničky Čekám 

na signál od kapely Nightwork, ve 

které Vojta Dyk zpívá: „Přestaňte 

pěstovat obilí, radši si kupte mobily.“ 

Ale copak z těchto hraček budeme 

moci upéct chleba? Asi nám nezbyde 

nic jiného, než obilí draze dovážet. 

Tyto starosti necháme raději našim 

zdatným politikům  a budeme se vě-

novat příjemnějším chvilkám, které 

přináší únor. 

Máme na mysli především čtrnáctý 

den tohoto měsíce, kdy slaví svátek 

Valentýn, Valentýna a všichni zamilo-

vaní. 

Je to vzpomínka na katolického kně-

ze, který zemřel mučednickou smrtí 

v roce 269 proto, že tajně oddával 

snoubence a tím zbavoval muže 

povinnosti  účastnit se válečných 

tažení. 

Tento den si zamilovaní posílají 

obrázky, dárky, květiny a cukrovinky 

s tematikou stylizovaného srdce. 

V poslední době je ale bohužel  i  ten-

to svátek těžce komerčně zatížen. 

Láska by se přece měla dokazovat 

každý den. K tomu nepotřebujeme 

kýčové červené dárečky – vždyť stačí 

něco úplně jiného. 

Autorky 

 

 

 

 

 Nejvýznamnější událostí měsíce ledna byl Den otevřených dveří  

 Den otevřených dveří střední školy se konal 20. ledna od 14.30 do 17.30 hodin.  

V učebně 219 probíhala prezentace školy za účasti ředitelky školy, zástupců a výchovné poradkyně. V jednotlivých 

učebnách podávali vyučující informace o svých předmětech a o oborech SZŠ. Velmi zajímavé a poutavé byly pro 

návštěvníky ukázky relaxačních technik a ergoterapie, ukázky první pomoci a zejména měření krevního tlaku a BMI. 

Na těchto akcích se kromě pedagogů podíleli též žáci naší školy. 

O tom, že se Den otevřených dveří vydařil a že je o naši školu zájem, svědčí především počet návštěvníků – ten byl 

v letošním roce rekordně vysoký. 
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Okresní přebor ve florbalu - dívky 

Družstvo dívek střední školy se zúčastnilo okresního přeboru ve florbalu, který se konal dne 16. ledna 
v hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech. Výkon svých svěřenkyň zhodnotil Mgr. Václav Háse: 
„Celkem se turnaje zúčastnilo 14 družstev. SZŠ vyhrála skupinu F a poprvé v historii turnaje postoupila 
do finálové skupiny. Celkově jsme se umístili na 5. místě a jen o skóre nám uniklo 3. místo. Ačkoliv náš 
tým oslabila nemoc několika hráček, podala děvčata bojovný výkon na hranici svých možností.“ 
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Náš tým: 

 

Zleva nahoře Adriana Pecinová,  Petra 

Malíková, Hana Plajznerová, Lucie 

Škuderová, Eliška Havlíčková, Karolína 

Ingrišová. 

Klečící zleva Milena Ciňková, Katka 

Pešková, Aneta Drdová 

 
 
Foto: Mgr. Václav Háse 

 
Učebna 219 byla zaplněna do posledního místečka 

 
Velmi působivé byly ukázky první pomoci v provedení 
našich žáků 

 
RNDr. T. Drechslerová a Mgr. J. Opatrná poskytovaly 

informace o oboru Laboratorní asistent 

 
Asistenty zubního technika zastihli návštěvníci v pilné 

práci 

Foto: Lucie Votrubová 
Další fotografie ze Dne otevřených dveří najdete 

na T:\fotky\2014\dod\ 
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Co nového na „vošce“?  

Na vyšší odborné škole je v lednu zkouškové období. Dalo by se předpokládat, že se všichni studenti 

doma pilně učí, občas zavítají do školy splnit předepsanou zkoušku nebo zápočet, učitelé se s nimi trápí 

při konzultacích a zkoušení– a na mimoškolní aktivity už nějak nezbývá čas… 

O tom, že to tak není, svědčí dvě velmi vydařené akce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva záchranky     Exkurze do Domova Laguna, Psáry 

Soutěž v aranžování květin 

Jako diváci se této soutěže zúčastni-

ly žákyně Anežka Kimmelová s Jo-

hanou Kovandovou ze 3AZA a Boh-

dana Hecko, Katka Kolaříková a Ali-

ce Kopřivová z 1BZA se svojí 

vyučující Mgr. Hanou Šťastnou. Pro 

dívky byla tato akce odměnou za 

jejich aktivitu – za pomoc při orga-

nizaci Dne otevřených dveří a za 

účast v soutěži „Řemeslo má zlaté 

dno“ , která proběhne v květnu a kde 

děvčata představí svůj výrobek. 

Soutěž proběhla dne 29.1. v Odborné 

škole výroby a služeb Plzeň, Vejprnická 

ul.  První soutěžní úkol bylo aranžmá 

kávového hrnečku, druhé bylo vedené 

jako překvapení. Protože škola slaví 30 

let od svého vzniku, museli účastníci 

provést aranžmá slavnostního dortu. 

Dostali korpus a všichni stejné deko-

rační předměty.  Poslední soutěžní úkol 

byl zaměřen na aranžování svátečního 

stolu pro 2 osoby. 

Akce se velmi vydařils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Hana Šťastná 

Článek 

Víte že… 
 

 žáci třídy 1B ZA pod 

vedením Mgr. H. Šťast-

né a 2A ZA, které koor-

dinuje Mgr. L. Mutinská, 

připravují své výrobky 

do soutěže „Řemeslo 

má zlaté dno“ 

 Mgr. Radka Polívková 

se svým týmem pomalu 

začíná s přípravami 

Dětského dne na Nové 

Hospodě. V letošním 

roce by se tato akce 

měla nést v duchu 

olympijských her 

 

 

 
 

Exkurze na novém stanovišti plzeňské 

záchranky proběhla dne 28.1.2014. Zúčastnily 

se jí vyučující VOŠ. 

Dne 22.1.2014 se učitelé VOŠ (a několik učitelů 

SŠ) účastnili velmi zajímavé a přínosné exkurze 

do Domova Laguna Psáry - poskytovatele 

sociálních služeb. Ředitel ústavu, pan Adámek, 

seznámil přítomné se strastiplnou cestou ústavu 

od jeho založení až k současné podobě, 

s ekonomickou situací a organizací provozu. 

Naši učitelé měli  možnost setkat se a pohovořit 

nejen s klienty, ale i speciálními pedagogy 

a ostatním personálem. 

Veletrh práce a vzdělávání 
 
Dne 23.1.2014 se v KD Peklo v Plzni uskutečnil druhý ročník jednodenního pracovního 
veletrhu „Klíč k příležitostem“. Veletrh byl určen zájemcům hledajícím zaměstnání nebo 
brigádu a taktéž studentům posledních ročníků učilišť, SŠ, VŠ. Mezi vystavovateli byly 
nejen významné firmy z Plzeňského kraje, ale i vzdělávací instituce, které se zabývají 
profesním rozvojem dospělých. 
Prezentační tým naší školy tvořily Mgr. Jančová, Mgr. Bc. Skopová, Mgr. Bednářová 
a Mgr. Polívková společně se žáky a studenty naší školy. Dotazy na možnosti studia na 
VOŠZ Plzeň tvořily největší okruh informací, které zde kolegyně zodpovídaly.  
Z fotografií můžete posoudit nejen náš stánek, ale i účast zájemců o veletrh. 

 

V článku použito materiálů a fotografií kolegyně Mgr. Radky Polívkové 

Poděkování  

Naši žáci a studenti se pravidelně zúčastňují mnoha charitativních akcí. 

Jedná se zejména o prodej různých předmětů, výtěžek je pak předán 

potřebným. O tom, jak je tato pomoc prospěšná a pro jednotlivé organizace 

a nadační fondy důležitá, svědčí poděkování, která přišla do školy po 

Novém roce: 

 Světluška (na pomoc nevidomým) – 6.155 Kč 

 OS Píšťalka (na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem )  -  720 Kč 

 Svátek s Emilem (pro handicapované děti) – 360 Kč 

 FN Plzeň – Strom splněných přání  - žáci 1BZA  -  zakoupení dárků pro pacienty 

 

 

  

 

 

V článku použito materiálů a fotografií kolegyně 
Mgr. Hanky Šťastné 

 

 

 

Foto: Jan Jurko 
Další fotografie z návštěvy záchranky najdete na 
T:\fotky\2014\2014-01-28-plzenska_zachranka\ 

  
 

 

 


