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Milé studentky a studenti,
vážení rodiče a přátelé školy,
dámy a pánové,

předkládáme Vám Ročenku školy, kterou druhým rokem vydáváme pouze v elektronické podobě. 
Na webových stránkách naší školy najdete kromě této Ročenky také Výroční zprávu o činnosti 
školy za uplynulý školní rok. Oba dokumenty Vám podrobně představí činnost školy, akce, které 
škola pořádala pro žáky, ale také úspěchy, kterých žáci v průběhu školního roku dosáhli.

Vedle každodenní výuky, směřující k získání středního vzdělání s výučním listem nebo matu-
ritním vysvědčením, věnovala škola značnou pozornost prohloubení získaných kompetencí 
odbornou praxí žáků v zahraničí, řešením projektů společně s žáky ze zahraničních škol nebo 
prostřednictvím projektů, které vedli v angličtině lektoři z Gruzie, Indie a Singapuru.

Významnou úlohu sehrávalo porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků naší školy 
s žáky ostatních SŠ v ČR a to formou účasti v mnoha soutěžích odborných dovedností, soutě-
žích přírodovědných, jazykových, sportovních a zájmové činnosti. Žáci dosáhli řady významných 
úspěchů, z nichž k nejhodnotnějším patří 5. místo Lukáše Horkého v celostátním kole soutěže 
programátorů, v kategorii vyšší programovací jazyky.

V průběhu uplynulého školního roku jsme realizovali dotazníková šetření, týkající se spokojenosti 
žáků při studiu na naší škole a spokojenosti jejich rodičů. Žáci i rodiče vysoce ohodnotili moder-
ní vybavení školy, vysokou úroveň výuky a možnosti mimoškolních činností, které škola nabízí. 
Vysoké procento dotazujících odpovědělo, že naši školu doporučili svým přátelům a známým.

Toto hodnocení nás těší a současně zavazuje k tomu, abychom tyto výsledky udrželi i v dalších 
letech. Naším cílem je, aby se absolventi školy co nejlépe uplatnili v praxi nebo úspěšně dále 
studovali na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Ing. Lubomír Štefka
ředitel školy
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Výuka

NáVŠtěVa z BaVOrskéhO WeIdeNu

Ve dnech 18.–22. 6. 2012 nás navštívili 3 pedagogové a 37 studentů z Europa-Berufsschule 
Weiden (Bavorsko SRN).

Společně s deseti našimi studenty ze třídy MS3A pracovali na výkresové dokumentaci modelu 
letadla pomocí programu SolidWorks. Následovalo seznámení s prací na 3D tiskárně, na které 
byly jednotlivé díly zhotoveny. Dokončený a sestavený model si odváželi domů.

V rámci programu se seznamovali studenti obou škol se svými městy, školami a zaměstnavateli. 
V odpoledních hodinách jsme navštívili klášter Porta coeli, absolvovali jsme prohlídku Brna s 
návštěvou brněnského podzemí a projížďku lodí po brněnské přehradě. Jeden den jsme věnovali 
pamětihodnostem Bratislavy.

Celý týden proběhl v přátelské atmosféře, studentům se pobyt velmi líbil, všichni jsme se shodli 
na pokračování těchto nyní již tradičních návštěv i v dalších letech.

Mgr. Helena Pavlíková
učitelka cizích jazyků

aNglIčtINář rOku

V letošním roce se poprvé uskutečnila soutěž pro žáky SOŠ a gymnázií s cílem otestovat si svoji 
úroveň anglického jazyka a porovnat ji se žáky ostatních škol. 

Test byl prováděn on-line dne 3. května 2012 od 9:00 hodin a trval 45 minut. Testovaná úroveň 
byla nastavena na B2-C1. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků. Z celkového počtu 73 škol a 557 
účastníků se naši žáci umístili na 32. místě s průměrným počtem 68,5 bodů (celkový počet bodů 
– 100). 

Z výsledků vyplývá, že úroveň žáků naší školy byla více než dobrá, protože předstihli i studenty 
některých gymnázií. Nejlepšího umístění z naší školy dosáhli studenti Tom Gaevski (ME2A) a 
Martin Hnátek (EPO3A), kteří dosáhli 70 bodů (131. místo). Za pochvalu stojí také umístění Vya-
cheslava Parkhomenka z IT1A, který dosáhl 68 bodů a skončil na 158. místě.

PhDr. Věra Benediktová
Mgr. Jana Matoušková
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adaptačNí seMINáře Na OlOMOuCké

Na začátku nového školního roku, v září, pořádá každoročně naše škola adaptační semináře 
pro žáky 1. ročníků. Jejich cílem je usnadnit našim žákům přechod ze základní na střední školu, 
umožnit vzájemné seznámení žáků mezi sebou a seznámení s novými třídními učiteli. Ti mají 
možnost lépe a kvalitněji poznat své nově vzniklé třídní kolektivy, se kterými pak budou pracovat. 
Dále se na seminářích žáci dovědí řadu poznatků, ať už z oblasti prevence zneužívání návyko-
vých látek a strategie učení. Mají taktéž možnost se uvolnit ve sportovních blocích programu. 

Adaptační semináře slouží k posílení nového kolektivu a k předcházení nežádoucím jevům, se 
kterými by se žáci mohli setkat v průběhu studia. Třídní učitelé získají přehled o vlastnostech jed-
notlivců a mají možnost své třídy pozitivně formovat. Vzhledem k tomu, že takové kurzy by měly 
být realizovány v jiném než školním prostředí, letošní se konaly v areálu mysliveckého klubu Hu-
bert, Brno – Sadová. A to ve třech jednodenních turnusech. Pracovníci Školního poradenského 
pracoviště připravili pro žáky ve spolupráci s outdoorovou firmou Tern zajímavý program.

Program byl nastaven tak, aby zajistil splnění hlavních cílů a to zábavnou formou pomocí tý-
mových aktivit spojených s předáním důležitých informací pro co nejlepší průběh dalšího studia 
žáků. Celý program měl 4 bloky, ve kterých se všichni prostřídali. Byl to blok seznamovací, spor-
tovní, preventivní a výukový. Seznamovací a preventivní zajišťovali instruktoři a lektoři firmy Tern, 
na sportovním se podíleli pracovníci školy a výukový blok byl plně v režii pracovníků Školního 
poradenského pracoviště.

Seznamovací blok obsahoval řadu aktivit, které směřovaly nejprve k odstranění ostychu a dále 
pak k zapojení všech žáků, včetně jejich třídních učitelů a zejména k aktivní spolupráci všech 
zúčastněných.

Blok primární prevence položil základy prevence sociálně – patologických jevů na střední škole. 
S dalšími preventivními programy se žáci budou setkávat v průběhu studia. 

Ve sportovním bloku byly připraveny nízké lanové aktivity, které podpořily vzájemnou kooperaci 
a důvěru. V další části sportovního bloku se žáci věnovali kopané a softballu, s jehož základy se 
seznámili.

Blok výukový umožnil žákům, pod vedením školní psycholožky, poznat, jakým způsobem učení 
je možno dosáhnout co nejlepších studijních výsledků. V tomto bloku získali také informace o 
mimoškolní činnosti, o náplni zájmových kroužků školy, o studentském parlamentu a o jiných 
podobných aktivitách.

Podle ohlasů byla většina žáků s průběhem adaptačních seminářů spokojená a aktivity se jim 
líbily. I třídní učitelé vyjadřovali spokojenost nad celou akcí. Počasí nám také přálo. Adaptační 
semináře splnily svůj účel. 

Na závěr už jen zbývá poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hlavně na zdárném průbě-
hu celé akce.

Mgr. Michal Břicháček
školní metodik prevence
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4. rOčNík FestIValu žákOVskýCh a studeNtskýCh MultIMedIálNíCh 
prOjektů a WeBOVýCh prezeNtaCí

Studenti naší školy se zúčastnili se svými projekty 4. ročníku Festivalu žákovských a student-
ských multimediálních projektů a webových prezentací, které pořádá Kulturní zařízení Ostrava-
Jih. Soutěžní projekty se zasílaly do 2. 4. 2012 a poté byly předány odborné porotě k posouzení. 
Naši studenti zaslali 19 projektů, z toho 11 webových stránek, 3 projekty pro vyučovací předměty 
a 5 projektů na téma „Dvanáct“. Z 84 projektů porota ocenila 14 projektů. Naše škola byla nejú-
spěšnější a získala celkem 5 ocenění.

Ocenění získali následující studenti:
Karel Tropp (IT3B) za multimediální projekt na téma „Dvanáct“ s názvem „Co pro mě 
znamená číslo 12“.
Jakub Ruprecht (IT4) za multimediální projekt na téma „Dvanáct“ s názvem „Nevšedně 
všední den školáka“.
Ivo Juráček, Martin Trbola a Šimon Urban (IT2) za multimediální projekt na téma „Dva-
náct“ s názvem „Gloomy sunday“.
Martin Kanala (IT2) za Oficiální web florbalového klubu FBŠ Hattrick Brno.
Ivo Juráček (IT2) za webovou prezentaci Coobl-ich-árna.

Slavnostní vyhlášení vítězů s prezentací oceněných projektů proběhlo 25. 4. 2012 v Ostravě. 

Ing. Eva Kaspříková
učitelka výpočetní techniky

sOutěž V prOgraMOVáNí

Naše škola je jednou z mála brněnských škol, která je zapojena do koordinace programátorských 
soutěží, rovněž bývá jejich odborným garantem.  Jedná se o okresní a krajská kola jedné z nej-
prestižnějších soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo školství a tělovýchovy.

Naši studenti jsou vždy v těchto soutěžích velice úspěšní a dá se říci, že patří k nejlepším mla-
dým programátorům v republice.  Již po několik let obsazují přední pozice (první až třetí místo) 
v okresních a krajských kolech.  Jmenujme například Lukáše Horkého z letošní třídy IT4, který 
pronikl několikrát po sobě do celostátního kola, ve kterém vždy se ctí obstál. 

Letos se soutěž „klasického programování“ rozrostla o další kategorii - tvorbu webových stránek.  
Odehrávala se na naší škole a pod naší odbornou garancí. Hned napoprvé jsme slavili úspěch – 
dva naši studenti se umístili na předních pozicích - Martin Kanala z IT 2 se umístil na 2. místě a 
postupuje do krajského kola, Jiří Bašta obsadil 5. místo a je náhradníkem pro krajské kolo.

Po letech se s našimi studenty opět setkáváme – jsou z nich velice úspěšní studenti, či dokonce 
už absolventi prestižních vysokých škol. Tentokrát jsou ale vůči nám v jiné roli - působí v odbor-
ných porotách soutěží, v nichž kdysi sami excelovali. Sami nám říkají, že tyto soutěže byly velice 
důležité pro jejich další profesní rozvoj. Na oplátku nám po letech poskytují cennou zpětnou vaz-
bu, co by bylo potřeba vylepšit v práci s nadanými studenty, či jaké novinky zařadit ve výuce.  

Ing. Jan Pšenčíková
učitelka výpočetní techniky
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kOMpONOVaNý prOgraM „perVItIN“

Dne 20.září 2011 proběhl v prostorách bývalého kina Scala preventivní protidrogový program 
„Pervitin“. Zúčastnili se ho všichni žáci denního studia školy. Program připravili a vedli lektoři z 
nadace „Podané ruce“, což je organizace, která se zabývá preventivní problematikou, a se kterou 
naše škola dlouhodobě spolupracuje. Díky velkému počtu žáků proběhl program dle harmono-
gramu a to celkem třikrát. 

Úvodem hlavní aktéři programu seznámili přítomné žáky s nadací Podané ruce a s náplní její 
činnosti. Následovala výpověď dvou jejich klientů, bývalých narkomanů závislých právě na pervi-
tinu. Ti krátce povídali o svém životě, závislosti a hlavně o potížích a složitostech, které jim drogy 
přinesly. Jednalo se o velmi autentickou a sugestivní výpověď, která na žáky silně zapůsobila. 
Následně proběhla prezentace s výkladem, jak pervitin působí v lidském těle, co dokáže s lidmi 
udělat a jaké jsou následky jeho užívání. Tato část byla poměrně odborná, ale lektor ji přizpůsobil 
a zpřístupnil věku našich žáků.

Program dále pokračoval filmem, taktéž v provenienci nadace Podané ruce. Film pojednával o 
osudech lidí, kteří byli a jsou závislí na pervitinu.

Po celou dobu programu kolovala mezi žáky krabice na jejich dotazy, které na závěr všichni zú-
častnění zodpověděli. Úroveň otázek našich žáků se s věkem zúčastněných zvyšovala. 
Dle ohlasů celý program na žáky velice silně zapůsobil a většina o problematice dost přemýšle-
la. I doprovázející učitelé se vyjadřovali kladně, co se týká kvality, odbornosti a účinnosti celého 
programu.

Program splnil svůj účel, žáci byli seznámeni s jednou z nejnebezpečnějších, a v našich podmín-
kách i poměrně dostupnou drogou – pervitinem. Hlavně si však uvědomili, co znamená závislost 
na ní a jaké jsou důsledky a následky jejího užívání. Kéž by si to všichni co možná nejdéle pama-
tovali a v životě se podle toho řídili.

Mgr. Michal Břicháček
školní metodik prevence

lyžařský VýCVIkOVý kurz Ve ŠkOlNíM rOCe 2011/2012

Stejně jako každý rok, i letos se na naší škole konal lyžařský výcvikový kurz, který byl již třetí 
zimu pořádán ve spolupráci s cestovní kanceláří Čestyl. Po dobrých zkušenostech z minulých let, 
kdy kurzy bez problémů probíhaly v lyžařském středisku Lachtal, ležícím v rakouském Štýrsku, 
jsme se rozhodli pro jeho organizaci ve stejné lokalitě.
 
Díky velkému zájmu našich žáků z prvních ročníků jsme uspořádali tři turnusy po pěti lyžařských 
dnech, kterých se dohromady zúčastnilo 116 lyžařů a snowboardistů.  Druhý turnus navazoval na 
první a oba se konaly v rozmezí od 13. do 21. února, třetí turnus ukončil lyžařskou sezónu školní-
ho roku 2011/2012 v termínu od 10. do 14. března. 

Ubytování jsme měli zajištěno v penzionu na typickém rakouském statku nedaleko vesnice Pus-
terwald, který byl vzdálen asi 30 minut jízdy autobusem od střediska, kde lyžařský výcvik probí-
hal.
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První den, vždy na úvod každého turnusu, bylo lyžování zajištěno v lyžařském areálu Präbichl, 
který je svým profilem sjezdových tratí a vzdáleností od Brna ideálním místem k seznámení žáků 
s alpským prostředím. Po skončení provozu areálu v 16:00 jsme nasedli do autobusu a během 
dvou hodin jsme seděli v útulném penzionu na vydatné večeři. Ostatní dny proběhly v již výše 
zmíněném lyžařském areálu Lachtal, jehož nadmořská výška v rozmezí 1600-2200 m.n.m. nabízí 
ideální sněhové podmínky ve velice příjemném alpském prostředí. Nachází se zde široký výběr 
sjezdovek rozmanitých profilů a obtížností, které umožňují konat výcvik přizpůsobený jednotlivým 
výkonnostním úrovním lyžařů od naprostých začátečníků až po zkušené lyžaře. Kompletní kurz 
ovšem nebyl zaměřen pouze na praktický výcvik na sjezdovkách, ale jeho součástí byly i před-
nášky a besedy týkající se techniky lyžování a snowboardingu, potřebné výzbroje a výstroje a 
péče o ni. Nemalá pozornost byla věnována pravidlům bezpečného chování v horském prostředí 
a první pomoci.

Pobyt v rakouských Alpách byl velice příjemný. Snad se i začínajícím lyžařům líbil natolik, že se 
lyžování budou věnovat i nadále mimo organizované školní kurzy. 

Mgr. Petr Sís
učitel tělesné výchovy

české ručIčky

Dne 1. 3. 2012 proběhlo na naší škole regionální kolo soutěže České ručičky, kterého se zúčast-
nili žáci 2. a 3. ročníků učebního oboru obráběč kovů. Soutěžit mohou žáci do věku 22 let. Tato 
soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve 
spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Soutěž se řídí pravidly soutěže zručnosti ve strojírenských 
oborech cechu KOVO ČR. Hlavním cílem soutěží zručnosti pro žáky středních odborných škol je 
podpora a zvýšení prestiže řemesel a posílení postavení a významu středního odborného škol-
ství v České republice.

Do soutěže se přihlásilo celkem 8 středních škol z Jihomoravského kraje, které vyučují učební 
obor obráběč kovů. Soutěž byla zaměřena na praktické znalosti a dovednosti jednotlivých soutě-
žících – výroba součástek dle výkresové dokumentace a měření. Žáci vyráběli zadané součástky 
dle výkresové dokumentace. Cílem bylo ověřit základní praktické znalosti jednotlivých soutěží-
cích na obráběcích strojích. Při měření měli soutěžící za úkol změřit mikrometrem zadanou hří-
del, zjistit stoupání závitu na šroubech a matici, stanovit úhly pomocí úhloměru a hodnoty zapsat 
do předem připravené tabulky. 

Soutěž byla pro soutěžící dosti náročná jak pro stránce praktických dovedností, tak i teoretických 
znalostí. 

Celkovým vítězem se stal po vyrovnaném boji náš žák Jiří Čížek, druhý skončil Lukáš Čerešňák 
z SOŠE a SOU Veselí na Moravě, třetí místo obsadil opět náš žák Martin Kaše. První dva sou-
těžící postoupili do celostátního kola soutěže žáků učebního oboru obráběč kovů KOVO Juni-
or 2012, která se koná ve Žďáru nad Sázavou. Vítěz této celostátní soutěže bude slavnostně 
vyhodnocen v červnu 2012 v Brně, kde vítězové jednotlivých učebních oborů převezmou Zlatou 
plaketu – České ručičky.

Josef Horký
učitel odborného výcviku
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12. NaBídka praCOVNíCh příležItOstí

Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy Brno, Olomoucká 61 se vždy snažila při-
pravovat své žáky na co nejvyšší odborné úrovni, aby se co nejlépe uplatnili ve svém budoucím 
zaměstnání. Základem této snahy je nabídnout žákům nejen patřičnou praktickou a teoretickou 
základnu danou učebními osnovami, ale co nejvíce se přiblížit požadavkům jednotlivých firem a 
podniků v našem regionu a umožnit našim absolventům co nejhladší přechod do svého profesní-
ho života.

Součásti této snahy je komunikace s  firmami a provedení detailního průzkumu jejich požadavků 
na konkrétní profese a obory. Se změnami technologického parku ve strojírenském průmyslu a 
přílivem celé řady nových firem, zejména zaměřených na obsluhu a programování CNC strojů – 
obráběč kovů a mechanik seřizovač, se poptávka po těchto oborech stále zvyšuje. Dle informací 
personálních pracovníků některých firem začíná být situace přímo vážná. Proto se čím dál tím 
víc firem obrací na naši školu s požadavkem o doporučení našich absolventů pro jejich firmu 
nebo organizaci. Na základě těchto souvisejících okolností vznikl před několika lety na škole ná-
pad uspořádat pro naše budoucí absolventy, zvláště strojních oborů, informační akci o možnos-
tech jejich uplatnění po ukončení studia. Vycházíme tím vstříc i celé řadě firem, se kterými škola 
dlouhodobě spolupracuje a má o naše absolventy zájem.

Letošní již 12. ročník nabídky pracovních příležitosti pro budoucí absolventy Integrované střední 
školy-Centra odborné přípravy Brno, Olomoucká 61 strojírenských a rukodělných oborů se konal 
13. dubna. V jídelně naší školy se letos sešlo 7 zástupců firem a organizací. Kromě firem, které 
se akce zúčastňují pravidelně, se objevilo několik zcela nových firem, které u nás ještě na nabíd-
ce nebyly:

JKZ BUČOVICE, a.s., Ždánská 210, Bučovice, 
ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 656c, Brno, 
Kovolit Modřice, a.s., Nádražní 344, Modřice
Markos trading s.r.o., Hudcova 78b, Brno
CCI Czech Republic, s.r.o., K letišti 1804/8, Brno
BOMAR, spol. s.r.o., Těžební 1, Brno
Roscomac CZ s.r.o., Kaštanová 539/64, Brno

Za budoucí absolventy se zúčastnilo 111 žáků oborů obráběč kovů CNC, mechanik seřizovač se 
zaměřením CNC a puškař. 

Po úvodní části, kde se představily jednotlivé firmy, následovala vlastní nabídka a osobní jednání 
mezi žáky a zástupci firem na stáncích připravených v několika učebnách.

Věříme, že zájem firem o naše absolventy bude i nadále trvat, protože naši žáci strojírenských 
oborů jsou na trhu práce nejen nedostatkovým „zbožím“, ale mají výbornou úroveň znalostí a 
dovedností velmi dobře uplatnitelných v praxi, jak nám potvrdili zástupci celé řady firem. Doufá-
me, že si každý náš budoucí absolvent našel přesně tu práci, která mu bude po všech stránkách 
vyhovovat, a všechny zainteresované firmy ty nejlepší své budoucí zaměstnance. 

Ing. Jindřich Felkel
zástupce ředitele pro praktické vyučování
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sOutěž OdBOrNýCh dOVedNOstí OBOru Me

Soutěž se uskutečnila na naší škole ve dnech 3. - 4. 4. 2012 a zúčastnilo se v ní 11 dvoučlen-
ných družstev ze škol:  SOŠ a SOU Hradec Králové, SOŠ a SOU Lanškroun, SOŠ a SOU Blan-
sko, GY a SOŠ Přelouč, SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, SOŠ a SOU Brno Trnkova, 
SŠITSP Brno Purkyňova, ISŠ COP Valašské Meziříčí, VOŠ a SŠSE Praha Novovysočanská, 
SOŠaS a SOU Pardubice a naše škola. Soutěž byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část se skládala z testu, který měl 50 otázek. Na jejich zodpovězení byl dán časový 
limit 60 minut. Každá otázka měla 4 odpovědi, z nichž jedna byla vždy správná. Otázky byly 
zaměřeny na technologii, mechaniku, elektroniku a aplikovanou matematiku. Maximálně zde bylo 
možné dosáhnout 250 bodů. 

Praktická část se skládala z velmi zajímavého a praktického měřiče součástek, řízeného mikro-
procesorem. Zde bylo možné dosáhnout až 500 bodů. Zde byl stanoven max. časový limit 6,5 
hodiny. Z důvodu co nejvyšší objektivnosti hodnocení provádělo pěti vylosovanými dvojicemi pe-
dagogických pracovníků ze všech škol s výjimkou Pardubic (pedagogický pracovník z této školy 
byl předsedou). Praktická část soutěže proběhla ve třech dílnách. Teoretická část pak jen v jedné 
učebně. Ze strany soutěžících (ať už studentů, či pedagogů) nebyly vzneseny žádné připomínky. 
V družstvech zvítězili žáci Ondřej Kramář a Matouš Danielka z Pardubic a v jednotlivcích žák 
Ondřej Šebesta z naší školy. Po slavnostním vyhodnocení a vyhlášení soutěže za přítomnosti 
vedení školy byl účastníkům předán jejich vlastní výrobek s dokumentací včetně testu. Vítězná 
škola, tři nejlepší studenti celkově a nejlepší student v teoretické části a nejlepší student v prak-
tické části byly odměněni věcnými cenami od firmy Diametral a Compex.

Ing. Petr Steinbock
vedoucí učitel pro odborný výcvik 
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Škola

zMěNa NázVu ŠkOly

Dne 23. února 2012 podepsal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek změnu zřizo-
vací listiny naší školy, kterou se změnil stávající název naší školy na:

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Tato vítaná změna nabývá účinnosti  dnem 1. září 2012.  Žáky prvních i vyšších ročníků tedy 
uvítáme v „novém“.

Radmila Tučková
marketing

kONkurz Na ředItele ŠkOly

Ve středu 18.4.2012 se uskutečnil konkurz na ředitele naší školy. Konkurzní 7 členná komise 
Jihomoravského kraje doporučila, aby na následující funkční období 6 let funkci ředitele školy 
vykonával i nadále stávající ředitel Ing. Lubomír Štefka. Blahopřejeme a věříme, že i v dalším 
období bude naše škola patřit mezi nejvýznamnější školy v Jihomoravském kraji.
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NaBídka VzděláVáNí prO rOk 2013/14

Díky vzájemné prostupnosti mezi 4letými a 3letými obory je možno zvolit vzdělávací cestu podle 
individuálních schopností každého žáka.

Druh a délka 
studia

Kód
oboru Název oboru Počet přijíma-

ných uchazečů
Přijímací
Zkoušky

Zdravotní 
způsobilost

4-LETÉ
střední vzdě-

lání
s maturitní  
zkouškou

18-20-M/01 Informační technologie 60 přijímací 
zkouška ANO

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 90 přijímací 
zkouška ANO

23-41-M/01 Strojírenství 30 přijímací 
zkouška ANO

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 60 přijímací 
zkouška ANO

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 30 přijímací 
zkouška NE

3-LETÉ
střední vzdě-

lání 
s výučním 

listem

26-52-H/01 Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje 30 přijímací 

zkouška ANO

23-56-H/01 Obráběč kovů 30 přijímací 
zkouška ANO

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 přijímací 
zkouška ANO

23-69-H/01 Puškař 20 přijímací 
zkouška ANO

Druh a délka 
studia

Kód
oboru Název oboru Počet přijíma-

ných uchazečů
Přijímací
Zkoušky

Zdravotní 
způsobilost

Nástavbové 
studium

23-43-L/51 Provozní technika 
2 leté denní 30 přijímací 

zkouška NE

23-43-L/51 Provozní technika 
3 leté dálkové 30 přijímací 

zkouška NE

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
3 leté dálkové 30 přijímací 

zkouška NE
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NOVá spOlečeNská MístNOst Na dOMOVě Mládeže

V závěru roku 2011 byla na Domově mládeže, Údolní 35a v Brně, otevřena nová společenská 
místnost, která byla vybudována s cílem zlepšit podmínky ubytovaných žáků pro trávení volného 
času.

Slavnostního otevření se zúčastnili ředitel školy Ing. Lubomír Štefka a provozní zástupce ředitele 
Ing. Karel Tejkal. 

Ing. Lubomír Štefka ve svém vystoupení zdůraznil potřebu vážit si vybudovaného zařízení, proto-
že není vůbec jednoduché najít dostatek prostředků na podobné investice, zvláště v době, kdy je 
peněz na všechno všeobecně velmi málo.

A co zaměstnanci domova mládeže ubytovaným žákům v loňském roce k vánocům skutečně 
připravili?  Bývalou učebnu přebudovali na společenskou místnost, kde je dostatek prostoru a 
možností trávení volného času pro všechny ubytované žáky. Její interiér zkrášluje velmi zajímavá 
výzdoba místnosti formou zvětšených zasklených fotografií ze života domova mládeže, jsou zde 
připravené prostory pro hraní stávajících, ale i nově zakoupených společenských her. Nepřehléd-
nutelný je moderní a velmi kvalitní elektronický terč na šipky, který umožňuje nespočet variant 
různých soutěží jednotlivců i družstev. Nové umístění fotbálku „po generálce“ umožňuje hraní 
oblíbeného sportu ve velmi příjemném prostředí. A tím největším překvapením byl zcela jistě 
nový velmi kvalitní kulečníkový stůl s veškerým vybavením, včetně dostatečných rezerv přísluš-
ného spotřebního materiálu. A protože společenská místnost je pro naše žáky, podbarvuje jejich 
přítomnost hudba z velmi kvalitní nové hudební soupravy.

Vybavení společenské místnosti bylo zakoupeno z prostředků Asociace středoškolských klubů 
při ISŠ-COP, z prostředků Sdružení přátel ISŠ-COP a z prostředků na provoz naší střední školy.
Jsem přesvědčen, že otevření této místnosti je pro domov velkým přínosem, a to nejen pro naše 
současné ubytované žáky, ale i pro ty, kteří k nám teprve přijdou. Zvýšený počet zájemců o uby-
tování na našem domově z řad jiných škol, ale hlavně z řad žáků naší střední školy, jež k nám 
v průběhu roku nastupují, je příkladem toho, že se náš domov dostává stále více do pozitivního 
povědomí veřejnosti. 

Ing. Miroslav Bárta
vedoucí domova mládeže

INFOrMačNí CeNtruM – kNIhOVNa IsŠ–COp

Na naší škole je v provozu Informační centrum s knihovnou a 8 pracovišti celodenně připojenými 
na internet. Knihovna má v knihovním fondu více než 9000 položek – knih, časopisů, CD a DVD 
nosičů.

Kromě tradičních knihovnických  služeb, jako jsou  služby výpůjční a  informační, zajišťuje také 
reprografické práce.

Knihovní SW CLAVIUS umožňuje evidenci veškerých dokumentů, elektronické půjčování a 
přístup na www ON-LINE katalog, ve kterém je možno zjistit, zda je požadovaný titul ve fondu, 
případně jej rezervovat. 
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Využívání knihovny je bezplatné. Zpoplatněny jsou pouze reprografické služby na tiskárně a na 
kopírovacím stroji. V knihovním fondu převládá odborná literatura. Beletrie slouží v hodinách čes-
kého jazyka jako ukázková četba, ale i k odpočinku a zábavě.  Okrajově je zde i literatura faktu, 
sci-fi, detektivky, válečná literatura, životopisy, encyklopedie a zájmová literatura. V současné 
době je zvýšený zájem o tzv. doporučenou četbu k maturitě.

Otevírací doba Informačního centra je denně od 7 – 15:30 hod., v úterý od 8 – 17 hod.
Knihovna je využívána v době přestávek nebo ve volných hodinách. Je zde možnost zakoupit si 
skripta vydaná naší školou a odborné publikace.

Na začátku každého školního roku jsou noví studenti seznámeni s provozem a nabídkou služeb 
informačního centra. V měsíci září a říjnu každoročně navštíví informační centrum všichni žáci 
prvních ročníků. Studenti se mohou zaregistrovat a využívat knihovnické služby. Ostatní služby 
mohou využívat i neregistrovaní studenti.  Internet je využíván nepřetržitě, knihovna stále častěji 
díky doplňování knihovního fondu nákupem i dary studentů, učitelů a zaměstnanců. 

V neposlední řadě velkou finanční podporu informačnímu centru zajišťuje již mnoho let Sdružení 
přátel ISŠ-COP Olomoucká, z jehož prostředků jsou pořizovány mimo jiné i učebnice pro studen-
ty.

Ty jsou pak studentům v září zapůjčeny za minimální poplatek na celý školní rok. Je to obrovská 
výhoda pro rodiče, kteří nemusí investovat velké finanční částky na nákup učebnic pro každý 
školní rok.

Informační centrum je tedy střediskem nejen zdrojem informací, ale i poučení a zábavy.

Ivana Koudelná
knihovnice 

CICerO prOjekt

Ve dnech 12. 3. – 16. 3. 2012 probíhal na naší škole projekt Cicero, který organizuje mezinárodní 
sdružení studentů vysokých škol AIESEC. Projekt byl zaměřen na komunikativní dovednosti žáků 
v angličtině. Jako lektor u nás pobýval student Fakulty sociálních a politických studií v Tbilisi, 
Gruzie - Dimitri Kartozia.

Nejprve představil našim studentům svoji zemi a hlavní město Tbilisi. Některé informace byly 
dost překvapivé, takže prezentace splnila i účel dalšího vzdělávání v oblasti geografie. Jednotlivé 
semináře byly zaměřeny na tzv. měkké dovednosti, tj. vytvoření vlastního životopisu, sebepre-
zentaci, pracovní pohovor a jeho zásady, praktický nácvik různých druhů dovedností z oblasti 
komunikace, řeči těla apod.

  Působení Dimitriho ve škole bylo pro studenty velice přínosné. Jednak si mohli v praxi 
ověřit, nakolik rozumějí anglicky mluvícímu lektoru, jen o něco málo staršímu než jsou oni, a jed-
nak si mohli vyzkoušet způsob výuky běžný na zahraničních školách.

PhDr. Věra Benediktová
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prOjekt etWINNINg

Naše škola se v letošním školním roce opět zapojila do projektu mezinárodní spolupráce škol 
eTwinning. Třídy IT1A a IT1B navázaly spolupráci se studenty z polského gymnázia z příhra-
ničního města Rydultowy. Projekt má název SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young 
Internet Users) a zaměřuje se na oblast bezpečnosti na internetu. Projekt zahrnuje aktivity, které 
studentům umožňují rozšířit si dovednosti v anglickém jazyce a práci s počítačem. 

Hlavní náplní projektu v tomto školním roce bylo zpracování dotazníkového šetření, jehož cílem 
je zmapovat povědomí mladých lidí o problematice bezpečnosti na internetu a kyberšikany a 
tvorba webových stránek projektu, na kterých jsou zveřejněny také veškeré projektové výstupy. 
Předpokládáme, že projekt bude pokračovat i v příštím školním roce.

Mgr. Eva Komínková
Mgr. Magdalena Zlámalová

učitelky cizích jazyků

prOjekt edIsON

Ve dnech 4.6. – 15.6. 2012 se na naší škole pod záštitou mezinárodní studentské organizace 
AIESEC uskutečnil už druhý ročník finančního projektu EDISON. Dva zahraniční vysokoškoláci, 
Hosherdar Polad z Indie a Peng Shiqi ze Singapuru, vyučovali studenty ekonomických oborů 
tématům z oblasti finanční gramotnosti – osobní finanční plánování, bankovní produkty, inves-
tování apod. Projekt se opět setkal se zájmem studentů, protože lektoři jim byli blízcí věkem i 
myšlením.  Sympatie si získali zejména přátelským a otevřeným vystupováním. 

Velmi přínosné bylo i seznámení se s naprosto odlišnou kulturou zemí, ze kterých praktikanti 
pocházejí. Obzvlášť působivý byl závěr celého projektu, v němž se studenti se svými lektory 
vzájemně učili tradičním lidovým písním ze svých rodných zemí a společně pak zpívali i známé 
anglické písně. Rozloučení s naší školou se neobešlo bez slz na obou stranách, ale dnešní mož-
nosti komunikace dovolují být v kontaktu, i když jsme každý na druhé straně světa. 

PhDr. Věra Benediktová
vedoucí učitelka cizích jazyků

prOjekt Mladé FrONty dNes – studeNtI čtOu a píŠí NOVINy

I v letošním školním roce se studenti 2. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik účastnili projektu 
MF DNES – Studenti čtou a píší noviny.

V rámci celorepublikového výběru studentských článků / redakcí MF vždy zadány tématické 
okruhy / byli hned tři naši studenti úspěšní. V prvním kole, reflektujícím osobnost bývalého prezi-
denta Václava Havla, redakce vybrala do tisku text Sibory Radovské s názvem -  O Havlovi budu 
vyprávět dětem. 
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Druhé kolo studenty velmi zaujalo, neboť se mohli rozepsat o své vizi budoucnosti. I v tomto kole 
byl otištěn článek žáka 2. ročníku Toma Gaevského s názvem - Proč auta nejezdí na stlačený 
vzduch? Vzduch nezdaníte. 

Třetí kolo s tématikou generačního srovnání znamenalo pro studenta Toma Gaevského  znovu 
úspěch, neboť jeho text - K babičce se teď chodí pro buchty, ne pro rady - byl opět vybrán do tis-
ku. Článek zamýšlející se nad postojem mladé generace ke starým lidem zaujal především svým 
vtipným nadhledem i vyspělým názorem.

Součástí letošního projektu byly i besedy a přednášky na téma EU. Pozitivní ohlas u studentů 
ME 2A měla přednáška na téma – Uplatnění na pracovním trhu v EU, která se uskutečnila dne 
25. 4. 2012.

Na závěr bychom tedy mohli konstatovat, že v letošním roce byla účast naší školy, v projektu 
Studenti čtou a píší noviny velmi úspěšná. 

Mgr. Radmila Grycová
učitelka českého jazyka

patron projektu ISŠ–COP Olomoucká 61, Brno  
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Mimoškolní aktivity

Výlet dO VídNě

Dne 15. 5. 2012 jsme se v 7:00 sešli před školou a autobusem vyrazili na jednodenní výlet do 
Vídně. Cesta trvala přibližně 2 hodiny, ale rychle nám uběhla. Během této cesty jsme se dozvě-
děli mnoho zajímavostí nejen o Rakousku, ale i o našem kraji. 

Jako první jsme ve Vídni navštívili Dům moře, který představuje v jednotlivých odděleních tro-
pické, sladkovodní a mořské ryby, ryby ze Středozemního moře a samozřejmě i obyvatele tu-
zemských vod. Mimo to také zahrnuje tropický pavilon a krokodýlí park – Krokipark, kde jsme 
si mohli prohlédnout volně poletující ptáky, pobíhající opice, krokodýly a další zvířata obývající 
daný biotop. V oddělení terárií, kde se nacházejí jedovatí hadi, hroznýší, ještěrky a sklípkani, 
nám chvílemi šel mráz po zádech. V nejvyšším patře budovy jsme se mohli pokochat nádherným 
pohledem na Vídeň. 

V pozdějších odpoledních hodinách jsme navštívili centrum Vídně. Zde jsme mohli vidět mnoho 
zajímavých památek a nakoupit suvenýry domů. K večeru jsme, zcela unavení, nasedli do auto-
busu a vydali se směr domov. 

Dle našeho názoru se výlet vydařil, počasí nám přálo a prožili jsme pěkný den za hranicemi naší 
republiky. Děkujeme všem, kteří výlet zorganizovali. 

Karolína Klejdusová 
Veronika Doležalová 

EPO 2

S naší paní učitelkou Mgr. Vlastou Kukletovou jsme se rozhodli, že letos pojedeme na výlet do 
Vídně. Naplánovali jsme si ho na 6. června 2012 a ten den jsme všichni v 7:30 vyrazili od školy. 
Cesta utekla celkem rychle, protože nám v průběhu jízdy podávala paní průvodkyně zajímavé 
informace. Vyprávěla nám o různých budovách, které jsme cestou míjeli, o historii Vídně, nebo o 
kavárně, kde pracoval šéfkuchař z nedaleké Tvarožné. Hned, jak jsme dojeli, vypravili jsme se na 
nejznámější rakouský zámek Schönbrunn, který býval císařskou letní rezidencí. Prohlédli jsme si 
zámecké zahrady, a pak následovala zoologická zahrada, kterou založil císař František Štěpán 
Lotrinský, manžel Marie Terezie. Viděli jsme spoustu zvířat, které nemáme šanci jen tak někde 
zahlédnout. Nejvíce nás zaujali tučňáci, pandy a tuleni.

Procházka centrem Vídně, která následovala po ZOO, se nám taky velice líbila. Vídeň je velice 
krásná a má mnoho zajímavých staveb, např. Stephansdom (sídlo Habsburků). Paní průvodkyně 
nám také dala možnost, abychom si Vídeň prohlédli sami, zamířili jsme tedy do různých obchodů 
a nakoupili si suvenýry. 

Na průběh výletu si ani jeden z nás nemůže stěžovat, jsme velice spokojeni a doufáme, že příští 
rok bude následovat něco podobného.

Gabriela Vodáková
Pavlína Netopilová 

EPO 1A
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zájezd dO aNglIe

Zájezd připravovaný pro studenty 1. - 3. ročníků Integrované střední školy se konal ve dnech 15. 
4. - 20. 4. 2012 a byl zajištěn CK Mgr. M. Lisové z Pelhřimova.

Tato CK byla vybrána proto, že splňovala požadavek školy zahrnout do programu návštěvu méně 
známých míst v Londýně i mimo Londýn. V programu byla oproti uplynulým rokům nově zařa-
zena návštěva fotbalového stadionu Arsenal, návštěva hradu Windsdor a návštěva Britského 
muzea.

Studenti byli spokojeni s programem, ubytováním i stravou. Návštěva všech plánovaných pamá-
tek byla i přes nepřízeň počasí pěkná a pro všechny přínosná.

Studenti plnili drobné úkoly podle svých zájmů – fotografování, natáčení videí či psaní krátkých 
cestopisných postřehů v angličtině. Díky ubytování v anglických rodinách si mohli také procvičit 
své jazykové a komunikativní dovednosti v přirozeném prostředí.

PhDr. Tamara Kohutová
učitelka cizích jazyků

hry eVrOpskéhO paralyMpIjskéhO VýBOru prO Mládež

Ve dnech 21.6.2012 a 22.6.2012 jsme se zúčastnili Her evropského paralympijského výboru 
pro mládež. Těchto her se zúčastnili například: Chorvati, Slováci, Rakušané, Portugalci, Poláci 
a další. Pomáhali jsme na Střední škole Čichnova, kde se soutěžilo v BOCCII. Boccia je jinak 
řečeno petang, kde jsou pouze upravená pravidla pro postižené. My jsme kontrolovali přešlapy a 
podávali míčky. Soutěžící byli rozděleni do čtyř skupin podle stupně tělesného postižení. Soutěži-
li mezi sebou vždy dva hráči. Seděli vedle sebe v tzv. boxech a ty nesměly opustit (kolečkem od 
vozíku nebo rampou). Ti, kteří měli zdravé ruce, hráli sami. Ostatní potřebovali rampu a asistenta 
(spoluhráče). Spoluhráč seděl zády k hřišti a nastavoval rampu podle pokynů hráče. 

Celé dva dny byly velmi zajímavé. Chuť všech se zapojit a vyhrát byla překvapující. Radost ve 
tváři, když míček správně hodili, ale i smutné obličeje po prohře. Dovednost a přesnost hodů 
většiny soutěžících byla ohromná a také nečekaná. Bylo velmi potěšující a pěkné vidět, jak se i 
postižení dokážou bavit, radovat a užívat si života, který pro ně asi zrovna není moc šťastný. 

Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit dvou dnů, které patřily v jejich životě k těm lepším. 
Doufáme, že takových akcí bude víc a my se budeme moct opět zapojit a pomoct. 

Petra Vlachová, EPO 1A
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reprezeNtaCe ŠkOly 2011/2012 - spOrt

Měsíc Datum Akce Počet žáků

září

21.9.2011 30. ročník středoškolského poháru v atletice 13

23.9.2011 Městské kolo v kopané 16

30.9.2011 Finále městského kola 15

říjen

5.10.2011 Městské kolo v přespolním běhu 5

10.10.2011 Turnaj školy ve stolním tenise 11

18.10.2011 Okresní kolo středoškolských her ve stolním 
tenise 3

listopad

4.11.2011 Mezinárodní florbalový turnaj - diváci 20

11.11.2011 Městský přebor v šachu 6

22.11.2011 1. kolo SFL hoši 12

prosinec

5.12.2011 Turnaj školy v přehazované 100

7.12.2011 1. kolo SFL dívek 12

12.12.2011 Memoriál Mgr. J. Prokeše ve skoku vysokém 45

leden

12.1.2012 Městské kolo ve florbale hoši 12

26.1.2012 3. kolo SFL chlapců 12
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únor

14.2.2012 Městské kolo ve volejbale hoši 8

15.2.2012 Městské kolo v sálové kopané dívky 8

28.2.2012 Městské kolo ve futsalu 12

březen

1.3.2012 Finále městského kola ve futsalu

7.3.2012

Městské kolo ve šplhu na laně 3

Michal Vrtal - jednotlivci

Michal Krejčí - jednotlivci

René Vudia - jednotlivci

Městské kolo ve šplhu na tyči 3

Krajské kolo ve šplhu na laně 3

Michal Vrtal - jednotlivci

Michal Krejčí - jednotlivci

René Vudia - jednotlivci

Krajské kolo ve šplhu na tyči 3

8.3.2012 Městské kolo ve volejbale dívky 6

15.3.2012 Finále FSL - hala Vodova 12

21.3.2012 Městské kolo v košíkové chlapců 12
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Duben

11.4.2012

Městské kolo v silovém čtyřboji 4

Jan Navrátil - jednotlivci

Michal Vrtal - jednotlivci

Jan Košťál - jednotlivci

Ondřej Kutnohorský - jednotlivci

11.4.2012

Krajské kolo v silovém čtyřboji 4

Jan Navrátil - jednotlivci

Michal Vrtal - jednotlivci

Jan Košťál - jednotlivci

Ondřej Kutnohorský - jednotlivci

12.4.2012 Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji do 18 let 
- diváci 200

15.4.2012 Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji do 18 let 
- diváci 100

26. - 
27.4.2012 Republikové finále Poháru v silovém víceboji 4

Květen

15.5.2012 Městské kolo v malé kopané 12

17.5.2012 Finále městského kola v malé kopané 12

červen

5.6.2012 Městské kolo v plážovém volejbalu - dívky 4

6.6.2012 Městské kolo v plážovém volejbalu - hoši 4

14.6.2012 Turnaj školy v nohejbalu trojic
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reprezeNtaCe ŠkOly 2011/2012 - kultura

Měsíc Datum Akce Počet žáků

září

6. - 8.9.2011 Adaptační semináře pro 1. ročníky 361

13.9.2011 Zájezd do solných dolů Velička a Osvětimi 37

16.9.2011 Správní rada ASK ČR

20.902011 Dobrovolník ICM 2011 - Praha

21.9.2011 Zahájení kurzu tanečních 31

22.9.2011 1. proj. den - MŠ Šrámkova - dopravní hřiště 9

30.9.2011 Simulace jednání v EU 5

říjen

5.10.2011 Zahájení kurzu autoškoly na škole 15

7.10. - 
28.11.2011 Výstavka k 80. výročí školy

20.10.2011 2. proj. den - Koryčany 15

21.10.2011 Setkání s europoslanci 6

listopad

3.11.2011 Krajský sněm dětí a mládeže 4

8.11.2011 ESF - projekt Multikulturní škola

15.11.2011 3. proj. den - Jílová 12

16.11.2011 Projekt ESF - Africké bubnování 60

23.11.2011 15. zasedání studentského parlamentu 71 + 5
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prosinec

1.12.2011 Celostátní soutěž Školní časopis - organizá-
toři 6

2.12.2011

Celostátní soutěž Školní časopis - organizá-
toři 8

Cena - článek měsíce

Cena - článek měsíce

5.12.2011 Strojení vánočního stromku 3

6.12.2011 3 dny pro hrdiny - PC v domově důchodců 6

7.12.2011

3 dny pro hrdiny - Mikulášská v MŠ + Besip 12

Anketa ke stravování 682

8.12.2011 ESF - projekt Multikulturní škola

9.12.2011 Správní rada ASK ČR

13. + 15.12.2011 Výstavka keramického kroužku 500

14.12.2012 1. zasedání krajského parlamentu 4

leden

6.1.2012 Odstrojení vánočního stromku 3

11.1.2012 Nábor taneční 1. ročníky 361

17.1.2012 Zdravý životní styl ve školách z pohledu 
bezpečnosti

18.1.2012 2. zasedání krajského parlamentu 1
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únor

15.2.2012 Brněnské kolo - hra na hudební nástroj 2

16.2.2012 Brněnské kolo - Brněnský vrabeček - Visit 
Space 1

20.2.2012 Charitativní akce Fond Sidus 500

březen

1.- 2.3.2012 Školení o japonské kultuře - Nýdek 4

5.3.2012 Průzkum na téma nevidomí DNS 1, MS 
2A

7.3.2012 Zahájení kurzu autoškoly na škole 16

16.3.2012 Přednáška - primární protidrogová prevence 
- PSP 3 PSP 3

19. - 20.3.2012

Zasedání krajského parlamentu - Bystré 4

Brněnské kolo - ALS 1

25.3.2012 Brněnské kolo - recitace 1

27.3.2012 Filmový festival Jeden svět - Holky v ringu 11

27.3.2012 Filmový festival Jeden svět - Holky v ringu EPO 3A

29.3. - 1.4.2012 Brněnské kolo - kolektivy 8

30.3.2012 Správní rada ASK ČR

duben

2.4.2012 Konference NAOMAK

12.4.2012 Slavnostní předání odměn za reprezentaci 
školy 26

20.4.212 16. zasedání studentského parlamentu 57 + 7

26.4.2012 Debata studentů se zástupci kraje 22
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květen

3.5.2012 Dopravně bezpečnostní den v mateřské 
školce 18

9.5.2012 Konference CEDU o parlamentech 1

11.5.2012 Přednáška - Šikana, kriminalita, drogy ME 2A, MS 
3A

11. - 12.5.2012 Valná hromada ASK ČR v Ostravě

16.5.2012 Charitivní akce Kytičkový den 9

16.5.2012 Právo mladých na informace - organizace 
akce 5

23.5.2012 Zasedání krajského parlamentu 2

červen

8.6.2012 Správní rada ASK ČR

12. - 13.6.2012 Zájezd do bunkrů, krytů a skal 40

21. - 22.6.2012 Hry handicapované 10+30

25. - 28.6.2012 Keramický týden v dílně SUTERÉN 12
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ŠaChOVý krOužek

Byl založen v roce 2002. Ve školním roce 2011/2012 se v něm královskou hrou duševně osvěžo-
valo 14 žáků (a to nepočítáme tzv. divoké, neorganizované hráče, kteří hrají ve třídách o pře-
stávkách) a 1 další pracovník školy. Rádi mezi námi přivítáme další zájemce. Schůzky trvají 120 
minut. Náplní je hra, soutěže, pravidla, finty, léčky, taktika, zajímavé pozice, diagramy, technika 
hry, uvolněná - antistresová atmosféra...

Ve školním roce 2011/12 naši studující šachisté usilovně zápolili v těchto podnicích:
11. 11. 2011 proběhlo městské kolo mistrovství ČR v rapid šachu školních družstev. Naši repre-
zentanti zápasili od 8.30 h do 12.45 h v Brně-Lužánkách o postup do krajského kola, postupují 
dvě družstva. Souběžně tam probíhal přebor základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
David Karapetjan (EPO1A, 1. šachovnice), Tomáš Srkala (PUZ1, 2. šachovnice), Ondřej Kato-
lický (MS4B, 3. šachovnice), Jakub Kotásek (MS4A, 4. šachovnice), Jaroslav Čech (IT3A, ná-
hradník, povzbuzovač, analytik, psycholog a glosátor) vybojovali ve své kategorii 6. místo z 12 
družstev středních škol, takže se umístili v polovině vítězů (vloni skončilo naše družstvo také na 
6. místě z 12 škol). I na stále postupující gymnázium Kpt. Jaroše zbylo letos jen 3. místo, tj. bez 
postupu. 

Naše sestava byla silnější než vloni, ale nervozita z rychle plynoucího času - na partii měl každý 
hráč jen 15 minut na promýšlení svých tahů - a velmi vyrovnaná první polovina družstev z výsled-
kové listiny způsobily bodové ztráty v partiích našich hráčů.  

David Karapetjan (EPO1A) měl na 1. šachovnici nejtěžší soupeře, ale i tak dosáhl sluš-
ného výkonu 1351. Snad mohl ještě v druhém kole získat bod s Vlastimilem Tomaštíkem 
(1000) z SOŠ a SOU stavební v Bosonohách.

Tomáš Srkala (PUZ1) na 2. šachovnici podal výkon 1354 a vyhrál nadpoloviční po-
čet partií. Možná mohl ještě v sedmém kole remizovat s Janem Sebastianem Fabíkem 
(1385) z gymnázia Kpt. Jaroše.

Ondřej Katolický (MS4B) na 3. šachovnici vybojoval 5,5 bodu výkonem 1327. Podle 
číselné výkonnosti mohl v sedmém kole porazit Pavla Kozubíka (1000) z gymnázia Kpt. 
Jaroše.

Jakub Kotásek (MS4A) na 4. šachovnici s výkonem 1150 získal 4 body a ještě mohl při 
pozornější hře vybojovat po bodu v 1. kole s Lukášem Paděrou (1000) ze SOŠ a SOU 
stavební Bosonohy a ve třetím kole s Filipem Chalupou (1000) z gymnázia Křenová.

Těmito bodovými zisky by se naši hráči teoreticky dostali s 18,5 bodem na 2. místo a postoupit 
do krajského kola. Vzhledem k síle a vyrovnanosti soupeřů by bylo i třetí místo úspěchem. Příští 
rok to naši reprezentanti (kteří ještě neukončí studium na naší škole), posílení novými odvážlivci, 
zkusí jistě znovu. 

Všem našim reprezentantům patří poděkování za systematickou přípravu, odvahu, bojovné výko-
ny i džentlmenské vystupování.
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konečné pořadí po 7 kolech:

Poř. St. č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3

1 1 SPŠe Kounicova 7 7 0 23.5 121.0 97.50

2 2 G Křenová 7 4 2 1 18.0 125.0 67.75

3 3 G tr. Kpt. Jaroše 7 3 3 1 17.0 128.0 62.00

4 6 SPŠ stavební Kudelova 7 3 2 2 17.0 114.0 41.75

5 2 G Vídeňská 7 3 2 2 16.0 118.0 44.75

6 4 ISŠ-COP Olomoucká 7 2 3 2 14.5 131.0 50.50

7 9 G M.Lercha 7 3 1 3 13.0 106.0 31.00

8 7 OA Kotlářská 6 2 2 2 13.0 80.0 25.00

9 11 SPŠ a VOŠ Sokolská 7 1 2 4 12.0 99.0 14.50

10 10 SOŠ a SOU stavební Bosonohy 7 2 2 3 12.0 93.5 24.50

11 8 G Elgartova 7 2 1 4 10.0 97.0 20.50

12 12 SŠITSP Purkyňova 7 0 0 7 2.0 102.5 0

Pozn.: Pom. hodnocení1: body z partií, PH2: Buchholzovo hodn., PH3: Sonneborn-Bergerovo 
hodn.
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Výsledky našich hráčů:

6. ISŠ-COP Olomoucká (Rtg. prům.:1280, PH 1: 14.5 / PH 2: 131)

Šach. Jméno Rtg. FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg. prům.

1 Karapetyan David 1671 CZE 0 0 0 1 0 0 0 1.0 7 1676

2 Srkala Tomáš 1250 CZE 1 1 1 1 0 0 0 4.0 7 1301

3 Katolický Ondřej 1100 CZE 1 1 1 1 ½ 1 0 5.5 7 1097

4 Kotásek Jakub 1000 CZE 0 1 0 1 0 1 1 4.0 7 1105

Pořadí našich hráčů po 7 kolech podle bodů:

Poř. Jméno Rtg. Družstvo Body Partie % Šach.

8 Katolický Ondřej 1100 ISŠ-COP Olomoucká 5.5 7 78.6 3

20 Srkala Tomáš 1250 ISŠ-COP Olomoucká 4.0 7 57.1 2

21 Kotásek Jakub 1000 ISŠ-COP Olomoucká 4.0 7 57.1 4

44 Karapetyan David 1671 ISŠ-COP Olomoucká 1.0 7 14.3 1
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Pořadí našich hráčů po 7 kolech podle procent:

Poř. Jméno Rtg. Družstvo % Partie Šach. Body

15 Katolický Ondřej 1100 ISŠ-COP Olomoucká 78.6 7 3 5.5

24 Srkala Tomáš 1250 ISŠ-COP Olomoucká 57.1 7 2 4.0

25 Kotásek Jakub 1000 ISŠ-COP Olomoucká 57.1 7 4 4.0

44 Karapetyan David 1671 ISŠ-COP Olomoucká 14.3 7 1 1.0

V městské soutěži Brno-město družstev hráli Jakub Kotásek (MS4A, 0,5 bodu z 5 partií, DM 
Klášterského, 4. místo), Ladislav Kotásek (MS3B, 2,5 bodu z 6 partií, DM Klášterského, 4. mís-
to), Ondřej Katolický (MS4B, 0 bodů ze 2 partií, Lokomotiva Brno N, 3. místo).

Při dostatečném počtu zájemců o hru v družstvu bychom mohli postavit celé družstvo z hráčů 
naší školy, jako v minulosti.  

V městském přeboru Brno-město družstev hrál Jakub Kotásek (MS4A, 1 bod ze 4 partií, DM 
Klášterského, 12. místo),

V krajském přeboru družstev KP1 hrál David Karapetjan (EPO1A, 1 bod z jedné partie, Lokomoti-
va Brno D, 8. místo).

Základní turnaj jednotlivců 2011/12 se hrál ve stanovených úterých od listopadu do března v 
chess [čes] aréně Šachového klubu Lokomotiva Brno v ZŠ Staňkova.

Podrobnější výsledky najdete na www.chess.cz a www.lokomotivabrno.klenot.cz.

Celoročního přeboru ISŠ-COP v rapid šachu se mohl zúčastnit každý, kdo přišel v hrací den do 
školní šachovny (B20). Zúčastnilo se 11 hráčů. 
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Pořadí po 4. 6. 2012: 

Jméno Třída Body Partie % Pořadí

Milan Hloušek Z 10 11 90,9 1

Tomáš Srkala PUZ1 8,5 9 94,4 2

Jakub Kotásek MS4A 8,5 15 56,7 3

Ondřej Katolický MS4B 5 7 71,4 4

David Karapetjan EPO1A 4 6 66,7 5

Lukáš Holický ME2B 4 10 40,0 6

Václav Pelz ME2B 3 10 30,0 7

Richard Vykoukal MS2B 2 4 50,0 8

Jaroslav Čech IT3A 1 7 14,3 9

Lukáš Metela MEZ1 0 5 0,0 10

Jakub Tesař PUZ1 0 8 0,0 11

A spousta utkání v partiích mimo organizované soutěže, a tím bez vyhraných cen za bojovné 
výkony.
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Pořadí hráčů  v aP-bodování (aktivita (počet partií) a produktivita (výsledky)) 
po 4. 6. 2012:

Jméno Třída AP-body Pořadí

Milan Hloušek Z 6690 1

Jakub Kotásek MS4A 2310 2

David Karapetjan EPO1A 1420 3

Ladislav Kotásek MS3B 1280 4

Ondřej Katolický MS4B 1080 5

Tomáš Srkala PUZ1 1042 6

Jaroslav Čech IT3A 801 7

Lukáš Holický ME2B 428 8

Václav Pelz ME2B 279 9

Richard Vykoukal MS2B 130 10

Jakub Tesař PUZ1 80 11

Lukáš Metela MEZ1 73 12

Marek Giňa PU3 20 13

Jan Gric MS4A 10 14

Vladislav Reška PSP2 10 15
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z OdpOsleChu MezI ŠaChOVNICeMI

Hráč vítězného celku po zápasu družstev s výsledkem 7:1: „No, tak jednu partii jsme prohráli. 
Škoda, mohl to být kanár, ale zase to nevypadá, že jsme to koupili.“

Ještě než byl šach zařazen mezi sporty, zněl šachový pozdrav: „Tělu sport a mozku šach!“

Přijďte si zahrát! Nejčerstvější informace o dění na károvaných bojištích v naší škole najdete na 
šachových nástěnkách v průchodu mezi jídelnou a halou. 

Všem hráčům přeji zdar a jasnou mysl! 
Za náš kroužek Milan Hloušek

ÚspěChy reprezeNtaCe ŠkOly Ve Futsalu

Ve školním roce 2011/2012 se reprezentační mužstvo naši školy ve futsalu již tradičně, v letoš-
ním školním roce již po jedenácté, účastnilo celorepublikové soutěže – Středoškolské futsalové 
ligy. Výsledky, kterých naši kluci dosáhli, zaslouží uznání. V uplynulých ročnících jsme 3x hráli 
finále Jižní Moravy a 2x jsme se probojovali mezi nejlepších 8 týmů v ČR z 250 středních škol. 
V letošním ročníku nám postup do republikového finále (tedy mezi nejlepší 4 mužstva) unikl o 
vlásek. V náš neprospěch rozhodoval jediný bod, jediný gól. 

O tento úspěch se zasloužili následující hráči, kteří tvořili vyrovnaný, po všech stránkách velice 
kvalitní tým: Martin Balák, Marek Havránek, Martin Soška, Jakub Vašíček, Patrik Doušek (MS 
4B), Jakub Lidmila, Lukáš Kubíček (ME4A), Michal Bednář (MS 2A), Martin Hodek, Ladislav Ha-
nuš, Lukáš Kudlička (ME 2B), Vü Khac Tiep (EPO 2), Jaroslav Sovka (MS 3A), Jakub Hanák (MA 
4), Zdeněk Zkoumal (TA 4), Tomáš Ondroušek (EPO 1B) a Jiří Vala (ME 3B).

O tom, jak byl boj o postup do republikového finále vyrovnaný a kvalitní, názorně ukazuje násle-
dující tabulka:

P.č. Škola ISŠ-COP
Olomoucká

Gymn.
Bílovec

EDUCAnet
Rybitví

SOŠ  
Telč Body Skóre Poř.

1. ISŠ-COP
Olomoucká X 0 : 1 3 : 3 9 : 2    4 12 : 6  3.

2. Gymn.
Bílovec      1 : 0 X 1 : 1 3 : 0    7  5 : 1  1.

3. EDUCAnet
Rybitví 3 : 3 1 : 1 X 14 : 1    5 18 : 5  2.

4. SOŠ a SOU
Telč 2 : 9 0 : 3 1 : 14 X     0 3 : 26  4.
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Pozitivní pohled do budoucna z hlediska perspektiv našeho školního týmu je víc než oprávněný. 
Více než polovinu tohoto úspěšného týmu tvoří hráči mladších věkových kategorií, v současné 
době žáci 1. a 2. ročníků.

I když nám chyběla ta pověstná třešnička na dortu, za odvedený výkon a vzornou reprezentaci 
naši školy zaslouží výše uvedení hráči uznání a poděkování. Vždyť prošli celým průběhem SFL 
bez jediné porážky a podlehli jedinému týmu, který vyhrál turnaj „Východní konference“.

Sportu zdar a fotbalu zvláště!

Dr. Ladislav Kotlár
učitel humanitních předmětů

zájMOVé krOužky

Žáci naší školy mají ve svém volném čase na výběr z mnoha zájmových a sportovních činností. 
Každým rokem se nabídka rozšiřuje o další aktivity, jako je charitativní činnost, práce ve student-
ské radě, ve studentském parlamentu, účast na projektových dnech, dobrovolnické aktivity a 
práce ve středoškolském klubu ASK ČR. O naších akcích píší žáci také do denního tisku.

O všech akcích se můžete dočíst na webu školy v sekci volný čas, kde je i fotogalerie, ve které je 
již na 10000 fotek. Zde si také můžete počíst ve školním časopise.
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Zájmové kroužky - všeobecné

Název kroužku Týd. Termín schůzek Místo konání Vedoucí kroužku

Programování CNC strojů S,L pondělí 
15.00 - 17.00 učebna CNC Marek Dvořák

Robotika a RC technika S,L úterý 
15.00 -17.00 A108 Zdeněk Ondráček

Kroužek CNC a obrábění S,L čtvrtek  
15.00 -17.00 dílna  CNC Jiří Smílek

Výpočetní technika S,L pondělí 
15.00 – 17.00 A 110 Jiří Linhart

Satelity S,L středa 
15.00 - 18.00 A 220 Petr Steinbock

Tvorba webových stránek S,L středa 
16.10-17.30 V2 Jana Konvičná

Historické podzemí 2x 
měsíčně venku Zdeněk Šenkeřík

Keramika S,L pondělí 
12.30 - 17.00

keramická 
dílna Dagmar Vachová

Tvorba komiksů S,L středa 
14.30 - 17.00

ASK ČR, 
Česká Dagmar Vachová

Přátelé divadla 1x 
měsíčně úterý kult.zař.Brno Tomáš Dorazil

Dramatický kroužek S,L Po 
16.00-17.30 DM Tomáš Dorazil

Poznáváme Brno 2x
měsíčně dle měs.pl. Brno Marie Foersterová

Doučování z ČJ S,L Úterý+čtvrtek 
16.15-17.15 DM Tomáš Dorazil

Doučování z ČJ S,L Po 
16.00-17.00 DM Marie Foersterová
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Zájmové kroužky - Sport

Název kroužku Týd. Termín schůzek Místo konání Vedoucí kroužku

Střelba S,L středa 
15.00 - 18.00

puškařská 
dílna Antonín Maier

Florbal S,L pondělí 
16.00 - 17.30 tělocvična Radoslav Holešovský

Volejbal S,L středa 
16.00 - 17.30 tělocvična Zdeněk Čoupek

Futsal hoši + dívky S,L čtvrtek 
16.00 - 17.30 tělocvična Ladislav Kotlár

Stolní tenis S,L čtvrtek 
16.00 - 17.00

sál pohyb. 
vých. Milan Topinka

Házená L středa 
16.00-17.00 tělocvična Milan Topinka

Plavání S,L čtvrtek 
17.00-18.00 Kraví Hora Marie Foersterová

Posilovací S,L 

Po-St
19.45-20.45

posilovna 
DM

Miroslava Robotková 
Čt:

16.30-17.30 DM

Sportovní hry S,L úterý 
16.00-17.30 tělocvična Petr Sís

Posilovna S,L po, st 
15.30 - 17.00 posilovna Jiří Vinš

Posilovna 

S,L úterý  
14.30-17.00

posilovna Šárka Mikesková S čtvrtek 
14.30-17.00

L čtvrtek 
16.-17.00

Basketbal S,L středa 
16.00 -17.00 KTZ Jaromír Skotal
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Nohejbal S,L sezónně hřiště venku Dagmar Vachová

Šachy L pondělí 14.45  až 
16.45 učebna B20 Milan Hloušek

prázdNINy - sWINOujsCIe, pOlskO 2011

Ve dnech 28. července až 7. srpna jsme se společně s Martinem Novákem a Patrikem Kočendou 
zúčastnili mezinárodního setkání mládeže v polském Swinoujscie. 

Tohoto mezinárodního setkání jsme se zúčastnili společně s dalšími čtyřmi lidmi pod záštitou 
Jihomoravské rady dětí a mládeže. 

Doprava na dané místo probíhala ve dvou autech. Cesta sice trvala dlouhých deset hodin, ale 
stálo to za to. Ubytování bylo v penzionu Elen, který je přibližně uprostřed Swinoujscie. Na místě 
jsme se potkali s dalšími účastníky, kteří přijeli z Německa, Slovenska a Polska.

První den, kromě příjezdu, proběhlo seznámení s hlavním organizátorem výměny a dohodnutí 
pravidel, kterými jsme se po celou dobu pobytu měli řídit. Nemohly chybět ani seznamovací hry, 
kterými jsme se bavili po celý večer.

V dalších dnech jsme se vždy rozdělili na 2 skupiny. Každá skupina měla jiný program, který 
se další den vyměnil, takže všichni měli možnost vyzkoušet všechny aktivity, které si pro nás 
připravili. Patřily sem aktivity, jako koupání v moři (u kterého jsme trávili nejvíce času), jízda na 
kolech – po cyklostezce podél pláže. Jednou jsme v Německu navštívili tamní aquapark, který 
nám zaplatili Němci. Měli jsme zaplacenou i dvouhodinovou jízdu lodí po moři, někteří z nás si 
mohli vyzkoušet, jaké to je řídit takovou loď a následně na to dostali od kapitána lodi certifikát. Po 
plavbě jsme se po souši vraceli na kolech zpět do penzionu. 

Večer jsme se vždy sešli v zasedací místnosti, kde každá země měla připravený národní večer, 
tzn. každá země měla připravenou prezentaci o své zemi, prezentaci o politickém systému v 
jejich zemi, různé zábavné aktivity a hry a jídlo a pití typické pro jejich zemi. Po vystřídání všech 
zúčastněných zemí jsme trávili večery na různých zábavách, kde jsme se více poznali a vyměnili 
si mnoho kontaktů.

My, česká skupina, jsme obětovali jeden den na pláži a vydali jsme se auty do Německa na nej-
větší ostrov – Rujána. Zde jsme navštívili národní park Jasmund. Procházeli jsme se po kameni-
té pláži, kde se na jedné straně nacházely pískovcové útesy a na druhé straně rozbouřené moře 
s krásným bílým pískem. Všechny kameny na celé pláži byly pazourky, takže velká zábava byla 
tyto kameny rozbíjet a vytvářet z nich ony krásné ostré kameny, které se používaly v pravěku.
Z celé akce jsme si odvezli mnoho nových zkušeností a zážitků a už teď se těším na další mož-
nou výměnu mládeže do zahraničí. 

Ondřej Mrhač
IT 3B
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VOlNý čas

Září 2011

zájezd kroužku historického podzemí do solných dolů ve Veličce a do Osvětimi a 
Březinky 

V úterý 13.9.2011  se zúčastnili žáci zájezdu do Polska. Od školy jsme odjeli dle plánu v 5 hodin 
a zamířili do Krakova. Nejprve jsme navštívili solné doly ve Veličce, které jsme si prohlédli v do-
provodu české průvodkyně. Základní trasa solným dolem vedla přes 20 komor. Všechny komory 
jsou propojené chodbami, takže jsme prošli zhruba 4 km v podzemí v hloubce 135 m.
Po dvou hodinách prohlídky jsme přejeli do Osvětimi, kde jsme si v doprovodu dvou průvodců 
prohlédli koncentrační tábor Auschwitz I., dále jsme odjeli do Březinky, kde jsme položili věnec 
a prohlédli si další vyhlazovací tábor. Ve večerních hodinách jsme dorazili v pořádku do Brna, 
bohatší o spoustu zážitků a informací.

1. projektový den Blíže k participaci a dobrovolnictví

22.9.2011 se konal 1. projektový den z projektu ASK ČR Blíže k participaci a dobrovolnictví. V 
rámci projektu se 9 studentů naší školy a 9 studentů SŠP Jílová a s Mgr. Pokornou zúčastnilo 
akce v MŠ Šrámkova na Lesné. Pracovali jsme na dvou dobrovolnických akcích: zametení, umytí 
a namalování dopravního hřiště, 2. aktivita bylo přenesení pořezané vrby a vystavění přístřešku 
z větví na kovové konstrukci. Akce se vydařila, všichni se zapojili do činností, od dětiček jsme 
získali obdiv a od paní ředitelky pochvalu. 

Jana Smrkovská
TA4

Říjen

2. projektový den Blíže k participaci a dobrovolnictví

My, studenti Integrované střední školy-Centra odborné přípravy na Olomoucké v Brně jsme se 
zúčastnili spolu s žáky Střední školy polytechnické na Jílové ve čtvrtek 20.10.2011 druhého pro-
jektového dne v Hipocentru Koryčany na téma Dobrovolnictví a participace. 

Z Brna jsme odjížděli autobusem v osm hodin, ihned po příjezdu následovala prohlídka stájí, kde 
jsme si prohlédli koně a dozvěděli jsme se zajímavé poznatky. Po prohlídce stájí následovala 
možnost svezení se na koních, ukázka vrhání nožů a švihání bičem. Tyto aktivity si mnoho z nás 
vyzkoušelo na vlastní kůži a většině z nás se zalíbily. Dopoledne se chýlilo ke konci a následoval 
oběd, po kterém jsme se začali věnovat tématům dobrovolnictví a participace. Začali jsme sehrá-
ním scének, při kterých jsme si užili mnoho zábavy, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vostí, v tomto duchu jsme pokračovali po zbytek dne.

Den v Hipocentru Koryčany byl pro nás velice zajímavým a přínosným a těšíme se na další akci 
našich středoškolských klubů a parlamentů.

Monika Šnoblová
IT 3A 
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setkání s europoslanci – 21.10.2011

V pátek 21.10.2011 se 6 studentů třídy MS  2B  zúčastnilo dopoledního setkání s europoslanci, 
které se konalo v aule Masarykovy univerzity, na fakultě sociálních studií na Joštové. Občan-
ského fóra se zúčastnili europoslanci Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf, Mgr. Zuzana Tučeková 
z EurActivu na Slovensku, ředitelé Informačních kanceláří Evropského parlamentu z Prahy a 
Bratislavy a PhDr. Petr Kaniok, PhD. jako zástupce akademické půdy. 

Po dobu dvou hodin se s europoslanci diskutovalo o problematice v zemědělství, o rozšiřování 
EU, o hospodářské situaci v Evropě a spoustě jiných témat.

Po dvouhodinové prezentaci a následné debatě byl úžasný raut.

Akce se nám líbila, zase jsme se dozvěděli spoustu nových informací a rozšířili si obzory. 

studenti 
MS 2B

Listopad

krajský sněm mládeže

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se konal krajský sněm mládeže. SŠP Jílová měla tu čest, že se stala 
hostitelskou organizací této akce. Během dopoledne se sem sjelo celkem 60 středoškoláků z 
celého Jihomoravského kraje. Školní parlament z Jílové společně se studentským parlamentem 
naší školy se ujal režie celého dne. 

V první části dne probíhaly prezentace z činnosti jednotlivých školních parlamentů a z jejich 
dalších struktur, jako je Městský parlament či Národní parlament dětí a mládeže. Dále zde bylo 
hovořeno i o dalších aktivitách, jako byla např. návštěva v Litvě uskutečněná v loňském školním 
roce či setkání mládeže z letošního léta v Polsku.

Po úvodních prezentacích se účastníci rozdělili do tří skupin a zahájili jsme workshopy vedené 
Jakubem Pantůčkem a Václavem Hladilem, Radkem Přibilíkem a Petrem Svadbíkem z Jílové, 
třetí workshop vedli Ondra Mrhač a Lukáš Koukal z IT 3B. Byly to premiéry ve vedení mládež-
nického kolektivu bez přítomnosti učitele a opravdu se workshopy povedly. Hlavním tématem 
workshopů byla participace a očekávání od vzniku krajského parlamentu. Souběžně s těmito 
třemi probíhal ještě workshop pro pedagogické pracovníky, kteří na sněm se studenty přijeli. 

Na závěr celého zasedání se volili členi krajského parlamentu. Jsou mezi nimi i čtyři studenti naší 
školy: Ondřej Mrhač, Lukáš Koukal, Vladislava Frantová a Lucie Raková.

Multikulturní preventivně vzdělávací program: „setkání s africkou kulturou“

Program byl součástí projektu „Mobilní škola interkulturního učení jako nástroj pedagogů pro 
zvládnutí multikulturních bariér“. Lektor Pavel Nowak zahájil besedu tématikou rozdílu mezi lidmi 
a kulturami se zobecněním na mezilidské vztahy. Život v Africe přibližoval řadou suvenýrů a 
zejména hrou na africké bubny djambo, což si mohl každý účastník vyzkoušet. Studenti byli velmi 
zaujati pro celou věc a bylo patrné, že se s podobnou aktivitou ještě nesetkali.
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Program jim přinesl celou řadu myšlenek, ať už o sobě, sebekoncentraci, o vztazích mezi lidmi a 
o soužití rozdílných kultur. Bylo vidět, že o těchto věcech přemýšlejí. 
Ve středu 16. listopadu se naše třída MS1B zúčastnila bubenického workshopu. Celá akce probí-
hala na Domově mládeže pod vedením muzikanta a perkusionisty Pavla Nowaka.

Před začátkem jsme si mohli každý vybrat svůj djembe buben. Někteří nedočkavci začali ihned 
do svých bubnů zběsile bušit. Ale jak jsme zjistili, tohle nebylo cílem ani smyslem této akce. Nej-
dříve nám Pavel N. ukázal, jak djembe držet a pár základních úderů. A tak jsme se do toho pus-
tili. Ale nebylo to tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Sjednotit tempo a frekvenci úderů 
s ostatními byl pro některé pořádný oříšek. Přesto se po pár minutách budovou ozývaly celkem 
libě znějící africké rytmy. Postupně jsme k základním úderům přidali i složitější a na pozornost 
náročnější techniky. Nakonec jsme se však všichni nechali unést rytmem a radostí z hudby, takže 
se pohyby našich rukou zcela zautomatizovaly. 

Celý workshop byl zakončen velmi zajímavým povídáním o Africe, kterou Pavel N. několikrát na-
vštívil a také ukázkou domorodých hudebních nástrojů. Akci jsme si náramně užili a zjistili jsme, 
že jít na vše hrubou silou není vždy ta správná cesta, někdy to chce se soustředit na své okolí a 
vnímat ostatní.

třídy ME 1B a MS 1B 
spolu se svými třídními učiteli

Prosinec

Návštěva domova důchodců a výuka počítačové gramotnosti

V úterý 7. prosince 2011 se šest studentů ze třídy IT 2 zúčastnilo v rámci projektu 3 dny pro 
hrdiny vyučování staroušků v domově důchodců v Medlánkách. Kluci pomáhali radami, prak-
ticky i tím, že věnovali svůj čas klientům domova. Jeden starý pán nás překvapil svými výtvory, 
sestavoval ze symbolů celé obrazy. Akce se všem líbila a vedení domova si přeje další návštěvu 
našich studentů. 

Poděkování patří: Jakubu Olšarovi, Radku Válkovi, Tomáši Zbořilovi, Danielu Uhrovi, Radku Ku-
glerovi a Jakubu Geisselreiterovi.

jak jsme nadělovali v mateřince

V rámci projektu „Tři dny pro hrdiny“ se ve středu 7. prosince několik žáků SŠP Brno, Jílová a 12 
studentů naší školy sešlo na konečné tramvajové zastávky na Lesné v Brně, abychom společně 
uspořádali v Mateřské školce Šrámkova besídku pro děti. S touto školkou spolupracujeme již 
delší dobu a nebyla to zdaleka první akce, která se tam konala.

Již několik dní předem jsme se na tuto nadílku připravovali pod vedením paní Dagmar Vachové 
a Lenky Pokorné z Jílové. Rozdělili jsme si role, nacvičili pohádku, sehnali sponzory na dárky a 
dárky zajistili.

Po příchodu do školky se někteří z nás rozešli do jednotlivých oddělení školky, kde se společně s 
dětmi například naučili básničku na přivolání Mikuláše, kreslili dopisy pro Ježíška, zpívali koledy, 
povídali si pohádku a samozřejmě se povídalo i o adventu, krájelo se jablíčko, pouštěly se lodič-
ky ze skořápek… Ostatní spolužáci se mezitím připravili do masek Mikuláše, čertů a anděla.
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Jakmile byla první skupinka připravena na přivolání Mikuláše, začaly děti odříkávat básničku a 
Mikuláš byl ihned se svými pomocníky ve třídě. Děti Mikuláši říkaly jednotlivě básničky a dostá-
valy za odměnu malou drobnost v podobě plyšového panáčka, sady voskovek a bonbóny. Miku-
láš postupně navštívil všechny třídy a čerti vyděsili několik „zlobivců“. 

Po Mikulášské nadílce následoval ještě program zaměřený na bezpečnost při zimních radován-
kách. Do školky přišel i krajský koordinátor BESIPu, který každému dítěti věnoval reflexní vestu, 
aby byly dobře vidět na vycházkách. Přinesl i další drobnosti jako například reflexní nálepky ve 
tvaru zvířátek  na oblečení. Nás školní parlament školce věnoval navíc ještě dopravní značky na 
dětské dopravní hřiště, které je součástí areálu. Značky se podařilo zakoupit z projektu „Cesta k 
participaci a dobrovolnictví“ a byl to pěkný vánoční dárek. 

Poté, co děti dokreslily obrázky toho, co si přejí pod stromeček a předaly obrázky andělovi, jsme 
dětem pomohli s oblečením a šli jsme si ještě „zařádit“ na zahradu. Sem se přišli ještě jednou 
podívat čerti, Mikuláš a anděl. Společně jsme udělali krásnou památeční fotografii. 

Celá návštěva mateřské školky se všem moc líbila a odměna za uspořádání besídky byla radost 
na tvářích všech dětí. 

zlatý ámos

Jako každoročně, i letos probíhá v ČR anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý 
Ámos.

Tentokrát se rozhodla třída OK 3A, že zviditelní naši školu a nominovala na titul nejoblíbenější 
učitel svého třídního učitele a našeho kolegu Mgr. Zdeňka Denise Blažka. 

Tři zástupci třídy OK 3A vystoupili před porotu s vtipnou a výstižnou scénkou charakterizující 
pana Mgr. Blažka.

Na návrh žáků patří angličtinář Mgr. Zdeněk  Blažek již druhým rokem mezi  nejoblíbenější učite-
le jihomoravského kraje.

Gratulujeme!!!

Brněnské kolo 2012

V letošním roce došlo v této víceoborové soutěži k mnoha změnám. Za prvé odešla z místa 
pořadatelky Mgr. Tryhuková, která organizovala tuto soutěž 25 let. Celá soutěž se posunula až 
na druhou půlku února a hlavně došlo ke změnám v organizaci soutěže: vůbec se neuskutečnila 
kategorie umělecký přednes a malé jevištní formy, všichni zájemci postupují rovnou do krajského 
kola Wolkerův Prostějov a z technických důvodů se nekonala ani výtvarná soutěž. 

Naši školu tedy reprezentovali:

Martin Tesař – třída EPO 3B – kategorie hudební nástroj – elektronická kytara a na klavír hrála 
Markéta Svobodová ze třídy EPO 1B a Filip Ševčík ze třídy ME2B se svou rockovou kapelou 
získal 2. místo!!!
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Únor

Charitativní akce studentské rady

V pondělí 20.2.2012 proběhla na naší škole sbírka pro Fond SIDUS, který pomáhá dětem v 
nemocnicích. Prodávaly se dřevěná joja, magnetky, náramky, barevné propisky a uzlovací tužky, 
vše po 35 Kč. Celkem se vybralo na naší škole 2485,- Kč, které byly odeslány na konto SIDUSu. 

Všem, kteří sbírku podpořili, děkujeme!!!

Mezikulturní komunikace - obchodní kultura a etika - zaměření na japonsko

Na začátku března, tedy ve čtvrtek 1.3. a v pátek 2.3.2012, jsme v rámci projektu Connectasia 
vyrazili na dvoudenní seminář o japonské kultuře. Semináře se zúčastnili 4 studenti naší školy v 
doprovodu paní  Vachové a Mgr. Gazárkové. Ráno jsme v dobré náladě vyrazili žlutým autobu-
sem Student agency na dalekou cestu. Po několika přestupech jsme se dostali do našeho cíle – 
Nýdku. Tam nás přivítali organizátoři projektu Connect Asia, kteří tento seminář uspořádali. Celé 
dva dny se nám věnoval MgA. Petr Kantor, který v Japonsku nejen studoval, ale také vyučoval 
na tamější univerzitě. Díky jeho skutečným zážitkům, zkušenostem a poutavému povídání byly 
pro nás oba dva dny velkým zážitkem. Tématem prvního dne bylo chování a vystupování Japon-
ců jak na veřejnosti, tak v soukromém životě. Prezentace a následná diskuze nám poodhalila 
způsob jejich myšlení a dozvěděli jsme se, v čem se jejich projevy a kultura liší od našich evrop-
ských zvyklostí. Večer jsme měli možnost ochutnat několik specialit z japonské gastronomie. Vět-
šina z nás si pod pojmem „japonská kuchyně“ vybavila pouze sushi. Pravdou ale je, že japonská 
kuchyně je velmi rozmanitá a její pestrost nás překvapila. Říká se, že člověk může být v zemi 
třeba rok a každý den ochutnat nové jídlo.

Druhý den byl zaměřený na povídání o zajímavých místech hlavního města a všem nám byl 
dán volný prostor k dotazům. Obzvlášť nás zaujalo povídání o japonských tradicích a svátcích. 
Všichni zájemci o japonskou kulturu se dříve či později setkají se specifickým čajovým obřadem 
(cha-no-yu = horká voda na čaj), který je součástí asijské kulturní tradice. Historie pití čaje sahá v 
Japonsku do 9. století našeho letopočtu a popíjení čaje se brzy stalo společenskou událostí spo-
jenou s příjemným chuťovým požitkem. Na závěr semináře jsme měli nejen možnost dozvědět se 
podrobnější informace o tomto obřadu, ale také jsme si sami připravili typický japonský čaj, který 
se v porcelánové misce vyšlehá pomocí bambusové metličky (chasen) až do zelené pěny.
Po tomto příjemném zakončení dvou nabytých dnů jsme s dobrým pocitem z užitečně strávené-
ho času zamířili na cestu domů do Brna.

Účastníci: Dagmar Vachová, Mgr. Zdeňka Gazárková, Ondřej Mrhač, Lukáš Koukal a Libor Pře-
dešlý ze třídy IT 3B, Michael Hrbata ze třídy IT 2

soutěž „3d modelování v solidWorks“ v hranicích na Moravě

Dne 14. března 2012 proběhla na SPŠ v Hranicích na Moravě soutěž v modelování v programu 
SolidWorks, kterou pořádala firma SolidVision.  Naši školu reprezentovali studenti Adam Šnaj-
dr, Martin Knotek a Jakub Formánek ze třídy IT4 a Jan Krejčí a Tomáš Hrdlička ze třídy PSP4. 
Zadáním bylo vymodelovat součást podle obrázku a provést kontrolní výpočty pomocí Simulati-
onXpress.
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Součástí programu byla přednáška doc.  Ing.  Bohumila  Horáka,  Ph.D. z katedry kybernetiky a 
biomedicínského inženýrství z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a zástupce 
firmy OldanyGroup, která se zabývá řešením virtuální desktopové infrastruktury.
Ve 14:00 pořadatelé předvedli postup modelování součásti včetně výpočtů a poté vyhlásili vý-
sledky a předali ceny vítězům.  Adam Šnajdr se umístil na 11. místě, Jakub Formánek a Martin 
Knotek na 14. a 16. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo 45 studentů z 13 škol.

Brněnské kolo 2012  - další úspěch našich žáků 

Po hudebních kláních, která proběhla v půli února, přinášíme i výsledky  literární soutěže Brněn-
ského kola. V první řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří se nebáli otevřít šuplíky a poslali 
své výtvory do světa. Letos se nám sešlo více než 50 textů celkem od 33 autorů. Je vidět, že 
prózu ani poezii v žádném případě nečekají zlé časy, naopak.  Zajímavé náměty, neotřelé formy, 
poutavá vyprávění, něžné i drsné básně, kaligramy, absurdní drama – mezi tím vším vybírala 
porota ve složení PhDr. Šárka Tryhuková, Mgr. Marek Javora a Mgr. Veronika Muselíková ty 
nejlepší kusy.

Obor próza - čestné uznání bylo uděleno: patrik sochor – Cizinec:

Stojím uprostřed davu a sám sebe se ptám, co tu dělám. Připadám si tu jako na nehostinné 
planetě, kde nemám co dělat. Z ničeho nic se ze mě stal cizinec. Cizinec, který neví, kam vlastně 
patří, kde nalezne svůj opravdový osud, kde nalezne své štěstí. Pouze náhodná osoba, o kte-
ré nikdo neví, kde bydlí a co dělá.  Osoba, která se ztrácí uprostřed sama sebe, když se snaží 
napravit sama sebe. Osoba, která je čestná a pravdivá. Jmenuji se Andrew Stillman a toto je můj 
příběh. 

Ležím na zemi, nic nevidím, pouze z dáli slyším hlasy. Hlasy, které mi říkají, abych už šel. Hlavou 
se mi honí různé myšlenky, zemřít nebo žít. Tahle myšlenka by za normálních okolností byla jas-
ná, ale když ležíte uprostřed minového pole obklíčeni nepřáteli, nemáte rodinu, přátele, nikoho, 
potom dává tahle otázka smysl. A jak jsem se sem vlastně dostal? Psal se rok 1939, bydlel jsem 
v Británii na severozápadě Londýna, v jedné z odlehlejších ulic. Neměl jsem rodinu, ani přátele, a 
proto jsem se potuloval Londýnem křížem krážem, abych našel nějakou solidnější práci, než jen 
pomáhat na stavbách nebo žebrat, bohužel doba byla krutá. Jednoho dne jsem procházel kolem 
starší budovy, kde stál nápis:“Přijímáme žoldáky‘‘.

Jelikož začala druhá světová válka a já neměl co ztratit, nezbývalo než to zkusit. Druhý den jsem 
došel do budovy, před kterou jsem stál. Když jsem vstoupil do místnosti, uviděl jsem Bernarda 
Montgomeryho, válečného hrdinu, který mě kupodivu přijal. Už nic nebránilo tomu, abych na-
stoupil. Poté, co jsem nastoupil, poznal jsem řadu dobrých i zlých lidí, ale to k tomu patří. Dobří 
lidé se vám snaží pomoci, kdežto ti špatní vám chtějí pouze co nejvíce otrávit život, jak to jen jde. 
Pokud jste ti chytřejší, můžete se jim jednoduše vyhnout. Avšak můj pobyt ve vojenském táboře 
neměl konce. Dny plynuly jako měsíce, měsíce jako roky. 

Najednou jsem se ocitl v roce 1942. Po všech těch letech, kdy jsem pomáhal, plnil mise, zachra-
ňoval život můj i ostatních. Dostal jsem rozkaz, který byl jasný, pomáhat Montgomerymu v bitvě 
u El Alamein. Jestliže se vás někdo zeptá:“Co je ta nejhorší věc na světě?‘‘ Odpovězte: „Bitva či 
jakákoliv válka.‘‘ Stojíte uprostřed rozlehlé krajiny a nevíte, z kterého směru to přijde, z kterého 
směru vystřelí. Srdce buší tak hlasitě, že to přiláká nepřátele. Bitva u El Alamein mě naučila dvě 
věci, věřit Montgomerymu a překonat svůj strach. Desítky tisíc lidí, stovky a stovky tanků, vozidel 
a letadel jdou proti vám. Naštěstí pro nás jsme vyhráli a poté dobyli pevnost Tobrúk zpět, ale jak 
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to tak už bývá, nic není zadarmo, a proto v bitvě zemřelo mnoho tisíc lidí. Jak čas plynul, najed-
nou byl rok 1943 a já se vracel zpět do Británie.  Byl jsem pryč něco málo přes rok a celý Londýn 
se změnil. Už to nebyly ty staré ulice, kterými jsem se dříve potuloval, jako bych přijel do jiného 
města. Dalších pár měsíců jsem strávil v Británii poklidně, než si mě zavolal Montgomery. S 
Montgomerym jsem strávil rok v bitvě, a proto mi pověděl o operaci Overlord. Operace Overlord 
byl krycí název pro vylodění v Normandii. Podle všeho mělo jít o další bitvu, jenže ta bitva měla 
být mnohem větší než bitva u El Alamein. Když vzpomenu na El Alamein, kde jsem byl málem 
zastřelen, nebýt Montgomeryho, tak se mi vybavují hrůzné myšlenky. Do vylodění už nezbýva-
lo moc času, a proto se už jen dolaďoval plán vpádu. Nakonec byl celý plán hotový a tak spolu 
s Američany a Kanaďany nezbývalo než se vylodit v Normandii. Den D byl tu. Ve vzduchu byl 
cítit zápach krveprolití. Ten samý zápach jako u El Alamein.  Když bylo vše připraveno, už bylo 
špatné jen počasí. Z toho důvodu se celá operace posunula o 24 hodin.  Další den už nezbýva-
lo, než se vylodit. Čím více jsem se přibližoval k pláži, tím více mi tlouklo srdce, tlouklo tak silně, 
že bylo slyšet na míle daleko. Netrvalo moc dlouho a celou pláž jsme obsadili. Němci se začali 
dávat na ústup, jenže v tu chvíli na pláži vybuchla mina, která mě zasáhla. Proto teď zde ležím a 
sám sebe se ptám zemřít nebo žít? Před 5 lety jsem byl jen ubožák, který v životě nic nedokázal, 
ale teď je ze mě úplně jiný člověk, člověk se ctí, odvahou, důstojností a smyslem života. Žil jsem 
život neznámého cizince, který našel sám sebe v boji. Naplnil mne namísto toho stání uprostřed 
neznámého davu, kde pro mě nebylo místo. Mé místo je na bitevním poli. Mé jméno je Andrew 
Stillman.

Březen

Špičkový recitátor z dM Údolní 

V neděli 25.3.2012 proběhlo v SDV Labyrint Brno krajské kolo známé recitační soutěže Wolkrův 
Prostějov 2012. Výrazného úspěchu zde dosáhl žák naší školy Marcel Veselý (IT3A). Dlouholetý 
člen dramatického kroužku a potažmo divadelního souboru Mínus, který působí na Domově mlá-
deže Údolní 35/a získal v těžké konkurenci recitátorů z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 
jednu z hlavních cen – doporučení na celostátní přehlídku konanou v Prostějově! Marcel soutěžil 
ve druhé kategorii starších recitátorů ve věku 17 až 20 let a vzhledem k tomu, že porota takto 
ocenila pouze tři účastníky z celkového počtu 38 v mladší i starší kategorii, jedná se opravdu o 
nebývalý úspěch. 

Blahopřejeme!

Mini-interview s Marcelem Veselým

Jak jsi se vůbec dostal k poezii a jak jsi se přihlásil do soutěže?
K poezii jsem se dostal už na základní škole, když mě moje máma přihlásila do dramatického 
a recitačního kroužku s tím, že jsem „střevo“ a že mi to prý půjde. Do soutěže jsem se přihlásil 
na popud porotců z předchozích dvou let, kdy mě po představení s divadelním souborem Mínus 
doporučili nastudovat si něco vlastního a také díky panu vychovateli Tomáši Dorazilovi z našeho 
internátu, který mi v přípravě hodně pomáhal.

Jaké jsi recitoval texty a jak složitá byla příprava na vystoupení?
Recitoval jsem pásmo Tři skladby o jaru od Miloty Zdirada Poláka, Stanislava Mráze a Konstan-
tina Biebla a jako druhý text jsem měl Koleno od Christiana Morgensterna. Jelikož texty nebyly 
z dnešní doby a vyskytovalo se v nich mnoho starých i cizích slov a na zkoušení nebylo příliš 
času, příprava byla poměrně složitá. Poslední měsíc před vystoupením jsme intenzivně zkoušeli 
s textem pracovat a hledali varianty jeho ztvárnění.
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Myslíš si, že divadlo a poezie jsou obory, které mají v životě člověka v současné společ-
nosti své místo?
Nevím jestli mají, ale určitě by mít měly. V poslední době mi přijde, že se divadlu a přednesu 
vůbec věnuje čím dál méně lidí a to je, dle mého názoru, škoda.

Pokud budeš programovou radou v Prostějově opravdu vybrán do celostátní přehlídky, na 
co se nejvíce těšíš?
Na samotnou přehlídku textů všech těch, kteří byli do celostátního kola vybráni, na workshopy a 
semináře. Myslím si, že se tam mohu dozvědět mnoho zajímavých a užitečných věcí

Tomáš Dorazil
vychovatel

Výjezdní zasedání krajského parlamentu dětí a mládeže v Bystrém u poličky

V pondělí a úterý se konalo v krásném prostředí Vysočiny výjezdové zasedání krajského par-
lamentu. Akce se zúčastnilo 20 zástupců z celého kraje, naší školu zastupovali Ondřej Mrhač, 
Lukáš Koukal, Lucie Raková a Vlaďka Frantová a koordinátorka Dagmar Vachová. Vedle pracov-
ních bloků, kdy se zpracovávaly základní dokumenty, se hrály hry, využil se i bazén s mořskou 
vodou a plánovaly se další aktivity.

jeden svět Brno 19. – 27.3.2012

V úterý 27.3.2012 se 11 žáků ze třídy PSP 3,  EPO 1B a s 15 žáky ze SŠP Jílova zúčastnilo 
filmového festivalu Jeden svět. Shlédli jsme projekci Holky v ringu, film byl natočen v Afganistánu 
v průběhu dvou let a zachycoval postoje místních k dívkám, ke sportu, k výchově...

Potom následoval workshop, kde jsme pracovali s různými tématy a v různých skupinách na za-
daných úkolech. Na závěr byla přednáška o dobrovolnictví, kterou nám přednesla Líza z Petro-
hradu, která nyní dělá dobrovolníka právě v Centru volného času Labyrint v Bohunicích. Akce se 
vydařila, získali jsme spoustu nových vědomostí.

„jeden svět – projekce pro školy“

Dne 27.3. navštívila třída EPO 3A spolu se školním metodikem prevence filmovou projekci v 
rámci projektu „Jeden svět“. Tento projekt v sobě zahrnuje velmi silné dokumentární filmy, které 
mají za úkol upozornit na problematiku, se kterou se žáci do té doby často ani nesetkali. Dále 
mají vyvolat otázky, jejichž odpovědi mají vést k formování vlastních názorů a postojů. Tématika 
těchto filmů se dotýká lidských práv, osobnostní a sociální tématiky a výchovy k myšlení v evrop-
ských a globálních souvislostech.

Vlastní program začal ukázkou několika sociálních spotů, které upozorňovaly na problematické 
jevy v lidské společnosti. Dále pak následoval film: „Pod sluncem tma“, který pojednával doku-
mentární formou o realizaci projektu elektrifikace jedné zambijské vesnice. Projekt prováděli dva 
čeští odborníci, kteří se snažili místním obyvatelům předat i smysl pro odpovědnost. Film názor-
ně ukázal úskalí rozvojové pomoci. Následovala beseda s jedním aktérem filmu, který zodpovídal 
na dotazy přítomných studentů.

Film i beseda žáky zaujaly a cíle celého projektu byly naplněny, o čemž svědčí i následné dis-
kuse žáků mezi sebou. Je dobře, že se takové projekty uskutečňují, rozšiřují žákům všeobecný 
přehled a hlavně je vychovávají k tomu, aby nebyli lhostejní k věcem, které se dějí  kolem nás.
 

Mgr. Michal Břicháček
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kOMeta!!!!!

V rámci souboje 41. kola Tipsport Extraligy zavítal do brněnské Kajot Arény obhájce titulu z Třin-
ce. Aktuálně sedmý tým tabulky přijel do Brna, jako vítěz předchozích dvou společných měření sil 
a hráče Komety tak čekala poslední možnost na porážku Ocelářů v letošní sezóně.

Ještě před zahájením samotného utkání se na ledě konalo ocenění Romana Erata a Jiřího Tr-
vaje, kteří dneškem zaokrouhlili počet svých extraligových startů na číslovku 500. Dresy s touto 
cifrou jim za potlesku publika slavnostně předali pánové Rudolf Potsch a Vladimír Nadrchal.
Podobné gesto, ovšem s nikoliv tak slavností tématikou, si připravil i fanklub brněnské Komety, 
jenž si přichystal choreo na podporu fotbalistů Zbrojovky Brno, jenž se nachází na dně druholigo-
vé tabulky s téměř existenčními problémy.

První tři minuty nabídly boj o střední pásmo, což přerušil až průnik Leoše Čermáka, který vybíd-
nul k otevření skóre Radka Dlouhého, jehož střelu z první udržel Hamerlík před brankovou čarou. 
V páté minutě zahrozil poprvé i Třinec, když nahození exbrněnského Richtera tečoval rodák z 
jihomoravské metropole Jiří Polanský těsně nad břevno Trvajovy branky. O pár vteřin později se 
Kometě naskytlo přečíslení 3 na 1, Kováčik však situaci nevyřešil vůbec dobře a z nadějné šance 
nebylo nic. Převaha hráčů zpod Špilberku pokračovala, Hamerlík postupně musel krýt střely 
Jaroslava Svobody, Milana Hrušky a Tomáše Svobody.  Tlak domácích vyústil faulem Tomá-
še Kloučka, jenž si šel odpočinout za držení protihráče. V přesilovce vypálil nebezpečně Milan 
Hruška, který z mezikruží těsně minul horní tyčku třinecké brány. Početní výhodu po minutě a půl 
přerušilo zranění Jaroslava Svobody, po kterém zůstala na ledě kaluž krve. I po návratu Kloučka 
se Třinec musel stále bránit, hru přerušil až Hamerlík, který podržel Čermákovu střelu a umožnil 
svým spoluhráčům vystřídat. Nedlouho poté však šel Třinec znovu do čtyř – Richter zahákoval 
Divíška a rozhodčím to neuniklo. Ani druhá přesilovka branku nepřinesla, v třinecké bráně skon-
čil pouze Tomáš Žižka. Následné přečíslení tří na jednoho v podání Ocelářů skončil pouze ve 
výstroji obránce Švrčka. Brněnští hráči mají dnes opravdu smůlu, po zákroku Varadi totiž zůstává 
v rohu ležet Kováčik a spoluhráči mu musí pomáhat na střídačku. Na rozdíl od ataku Svobody 
rozhodčí tento zákrok trestají – Varaďa dostává 2 + 10 za zásah do oblasti hlavy a krku. Přesilov-
ka se Kometě celkem dařila, zatlačila třinecké do jejich pásma a ostřelovala Hamerlíka, k němuž 
však, díky obětavosti jeho spoluhráčů, příliš střel neprošlo.  Oslabení Třinec sice přežil, ale při 
hře pět na pět mohli jít brněnští do vedení. Jozef Balej v plné rychlosti vypálil na Hamerlíka velice 
povedenou ránu, kterou Hamerlík dokázal zlikvidovat vyrážečkou. Závěr třetiny přinesl ještě 
jeden trest pro hosty – za vysokou hůl se šel posadit Klouček. V oslabení ujížděl do přečíslení 
Orsava s Bonkem, kapitán hostů však nedokázal tečovat kotouč za Trvaje. Za atak na Bonka je 
následně vyloučen Leoš Čermák a druhá třetina tak začne ve čtyřech hráčích na obou stranách. 
Na úvod druhé třetiny se dostal do slibné šance hostující Orsava, který však bekhendem ne-
dokázal překonat Trvaje. Ve chvíli, kdy se obě mužstva zkompletovala, se Leoš Čermák vydal 
podél mantinelu, jeho nahození na bránu tečoval Holec jen do Hamerlíka a dojíždějící ČERMÁK 
doklepl volný puk do sítě a poslal Kometu do vedení 1:0. Vedoucí branka domácí dosti nabudila 
a Hamerlík měl plné ruce práce, ale střelu Baleje, i obrovské příležitosti aktivního Čermáka a Hol-
ce, dokázal zlikvidovat. Další průběh druhé třetiny přinesl po jednom vyloučení na obou stranách 
a střelecké pokusy, povětšinou mířící mimo tři tyče. Za zmínku stojí snad jen Eratova dělovka z 
39. minuty, po které se snažil protlačit kotouč za čáru nadvakrát Holec, Hamerlík byl však proti. 
Následně byl za zdržování hry vyloučen Hořava a Kometa tak zahájí třetí dějství v početní výho-
dě a s vedením 1:0.

Po půl minutě hry mohl zvýšit vedení Čermák, avšak Hamerlík vytasil perfektní zákrok betonem a 
třinečtí tak přežili toto oslabení bez úhony. Pravidlo „nedáš-dostaneš“ mohl uplatnit Peterek, který 
zahodil největší šanci Ocelářů v zápase a nedokázal dotlačit puk po Hořavově ráně za záda leží-
cího Trvaje. Kometa nedokázala využít ani další přesilovku, kterou jí nabídl v 45. minutě Lojek, a 
tak divákům v Rondu zatrnulo. Divíšek fauloval Polanského a musel si jít na dvě minuty odpoči-
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nout. Ve chvíli, kdy začala druhá minuta jeho trestu, si před bránu třinecký kapitán Radek Bonk, 
jehož kličku famózně vychytal Trvaj. Strážce brněnské svatyně dokázal pokrýt i Zíbovu střelu po 
následném buly, následný závar před jeho bránou vyřešil odpálením touše Žižka. Hráči Třince 
začali pomalu přebírat otěže a zatlačovat domácí, kteří se nakonec soustředili zejména na brá-
nění vlastní modré čáry. Trvaj měl poměrně dost práce, několik menších mel před jeho klecí se 
však obešlo bez záznamu v zápisu o utkání. Tlak hostů se stupňoval, v obrovské šanci nejprve 
promáchnul Květoň, následně puk za Trvajova záda svými dorážkami nedostali ani trojice Orsa-
va, Hořava, Polanský. Změnu skóre nepřinesla ani minutová hra bez brankáře a hráči brněnské 
Komety si tak mohli připsat nejtěsnější možné vítězství 1:0.

V dnešním zápase exceloval zejména hostující brankář Peter Hamerlík, který si připsal 39 úspěš-
ných zákroků. I přesto jeho tým odjíždí zpod Špilberku s prázdnou, neboť 100. branku v letošní 
sezóně vstřelil před vyprodaným Rondem Leoš Čermák.

Jiří Broskva
EPO 3B

Okresní a krajské kolo ve šplhu

Ve středu 7.3.2012 se družstva naší školy zúčastnila městského a krajského kola ve šplhu. Druž-
stvo hochů připravil na soutěž učitel odborného výcviku pan Vinš a dívky Mgr. Mikesková. Naši 
hoši ve složení Michal Krejčí, třída MS 4A, René Vudia  a Michal Vrtal ze třídy DNS 1 obsadili 3. 
místo v městě Brně a 3. místo v krajské soutěži, všem reprezentantům děkujeme a blahopřeje-
me!!! 

Městské kolo v basketbalu hochů

Dne 21.3. 2012 se v tělocvičně gymnázia Matyáše Lecha konal turnaj v basketbalu. Naše druž-
stvo bylo bohužel nalosováno do nejsilnější skupiny. 

Prvním soupeřem byl soupeř z nejsilnějších – právě domácí družstvo GML. Už při rozcvičování 
budili gymnazisté respekt. Vždyť minimálně 8 hráčů reprezentuje Brno, nebo dokonce Českou 
republiku v basketbalu.

Utkání začalo nadějně pro nás. Ujali jsme se drobného vedení a docela dlouho jsme s největšími 
favority drželi krok. Pak soupeř zapnul na vyšší obrátky a skóre nezadržitelně rostlo v náš nepro-
spěch. S houkáním sirény ukazatel svítil číslicemi 47 : 11. Naše body obstarali Králík (PSP 4) 6 
bodů, Zbořil (ME 4B) 3 body a Melkumyan (EPO 3A) 2 body.

Po přestávce jsme se soustředili na o něco slabšího soupeře – SPŠS Sokolská. Průběh hry byl 
daleko vyrovnanější. Stříleli jsme docela obstojně (Králík 7, Melkumyan 6, Tupa 7, Zbořil 3) a tak 
v poločase byl rozdíl ve skóre minimální. Ve druhém poločase soupeř doskočil skoro všechny 
míče jak pod vlastním, tak i pod naším košem a to bylo určující pro výsledek utkání. Zápas jsme 
prohráli 33 : 23 a na turnaji jsme skončili. Vyzdvihnout lze výkon Králíka a Tupy i když ani ostatní 
nezklamali.

Věřím, že pokud se naše družstvo lépe pozná a také více sehraje, bude v budoucnu výsledek 
určitě lepší. Vždyť za ISŠ hrálo 6 žáků prvního a druhého ročníku.

Mgr. Jaromír Skotal
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další vavřín dramaťáku z Údolní

Po individuálním úspěchu recitátora Marcela Veselého, který získal doporučení na celostátní pře-
hlídku nejlepších recitátorů Wolkrův Prostějov, se divadelní soubor MÍNUS, který působí zároveň 
jako dramatický kroužek na Domově mládeže Údolní 35/a, dočkal i úspěchu kolektivního. Pro 
krajskou přehlídku Špíl-berg 2012 si připravil novou inscenaci s názvem Šamani on-line. Téma-
tem hry se tentokrát stala mediální manipulace s člověkem v dávné i nedávné historii, součas-
nosti a budoucnosti.

Krajská přehlídka v sobě spojovala kategorii studentského a mladého divadla (Mladá scéna) a 
divadla experimentálního (Šrámkův Písek). Zúčastnilo se jí celkem patnáct souborů, z toho osm 
v „naší“ kategorii Mladá scéna. Konkurence v sobě zahrnovala kromě Jihomoravského kraje i 
kraj Vysočina. Celé klání proběhlo ve dnech 29.3. až 1.4. 2012 v SVČ Labyrint v Brně-Bohuni-
cích. Organizátorům se podařilo nastolit velice příjemnou tvůrčí atmosféru doplněnou o rozbory 
a reflexe inscenací, ať již samotnými členy souborů či odbornými lektory, kteří tvořili i porotu. Di-
vadelní soubor MÍNUS pod vedením režiséra a vychovatele Tomáše Dorazila svým vystoupením 
přesvědčil jak diváky, tak i porotce o svých kvalitách. Lektory bylo kladně hodnoceno především 
aktuální poslání inscenace (nenechme média sebou manipulovat a nechovejme se jako stádo), 
originální režijní ztvárnění, které bylo pojmenováno jako „nová počítačová poetika“ a také sou-
středěné provedení všemi mužskými aktéry. Vystoupení bylo vůbec poprvé v historii existence 
MÍNUSu ochuzeno o dámskou část. 

A jak to celé dopadlo? Náš soubor získal cenu za autorskou inscenaci, což se v celkovém pojetí 
přehlídky rovná neoficiálnímu třetímu místu a bronzové příčce. Dva lépe hodnocené soubory 
totiž získaly doporučení na celostátní přehlídku v Ústí nad Orlicí a jiný soubor v této kategorii již 
porotou nijak oceněn nebyl. Když se uvědomíme, že hoši soutěžili převážně proti divadlům ze 
ZUŠek a gymnázií s dlouholetou divadelní tradicí, nabývá tento vavřín na lesku a je pro všechny 
opravdu velkým oceněním, úspěchem a zároveň motivací pro časy příští. 

Gratulujeme!

Tomáš Dorazil
vychovatel
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slavnostní předání odměn za reprezentaci školy

Ve čtvrtek 12. dubna předával ředitel školy Ing. Lubomír Štefka žákům odměny za reprezentaci 
školy po dobu studia, ocenění žáci byli sportovci, ale i výtvarní talenti. 

Jméno Třída Reprezentace Popis

Katolický Ondřej MS4B šachy 1., 3., 6., 6. místo v městských soutěžích

Kotásek Jakub MS4A šachy 4., 4., 6., 6., 12.  místo v městských 
soutěžích

Giňa Marek PU3 šachy 3.,  6., 25. místo v městských soutěžích, 
33. místo v juniorech 

Soldán Martin ME4B šachy 6. místo v městském kole

Lidmila Jakub ME 4A kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Kubíček Lukáš ME 4A kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Balák Martin MS 4B kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Havránek Marek MS 4B kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Vašíček Jakub MS 4B kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Soška Martin MS 4B kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Hanák Jakub MA 4 kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Zkoumal Zdeněk TA 4 kopaná finále JM FSL, 1.,2.,3., místo městské 
kolo futsal, malá kopaná, kopaná

Remešová Kamila PSP 4 volejbal  šplh,  házená 3. místo

Štursa Radim PSP 4 volejbal 3. místo město
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Navrátil Jan TA 4 silový víceboj 1. místo město, kraj

Pavlíková Markéta TA 4 BK soutěže, projekty, výstavky, konference, 
BK - 1.- 3. místo, ČU

Skřivánková Eva TA 4 BK soutěže, projekty, výstavky, konference, 
BK - 1.- 3. místo, ČU

Smrkovská Jana TA 4 BK soutěže, projekty, výstavky, konference, 
BK - 1.- 3. místo, ČU

Mindl Michal MA 4 nohejbal, 
curling 3. místo město 

Dostál Michal MA 4 nohejbal, 
curling 3. místo město  

Vážanová Jana MA 4 atletika, šplh atletika, šplh, kopaná, házená 3. místo

Krejčí Michal MS 4A šplh 3. místo město, kraj

Bureš Petr IT 4 florbal brankář, 3. místo město

Mistři Brna i kraje v silovém víceboji jsou z IsŠ–COp, Brno

11. dubna 2012 se konal přebor města Brna a jihomoravského kraje v silovém víceboji, který 
pořádala SŠP Jílová. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Jan Navrátil, Jan Košťál, 
Michal Vrut a Ondřej Kutnohorský. Mezi 10 družstvy z města Brna a 16 družstvy z celého kraje si 
naši borci vedli než zdatně. Honza Navrátil v soutěži jednotlivců po velmi dobrém výkonu obsadil 
1. místo v Brně a 2. místo v kraji. A celé naše družstvo si po urputném boji veze 1. místo v kate-
gorii družstev jak v Brně tak i v celém kraji. Nutno říci, že se jedná o historický úspěch reprezen-
tantů naší školy a vůbec poprvé jsme získali právo zúčastnit se republikového finále v silovém 
víceboji 26. – 27.4.2012 v Holešově!!!

Přejeme našim borcům úspěšné vystoupení i na přeboru republiky a ať se jim daří tak jako dopo-
sud. Je to výsledek jejich píle, vůle a dřiny v posilovně. 

Velké blahopřání patří i trenéru družstva učiteli odborného výcviku Jiřímu Vinšovi, kterému toto 
družstvo zúročilo roky vedení posilovacího kroužku na naší škole!!!

50Obsah



16. zasedání studentského parlamentu

V pátek 20. dubna se v jídelně školy konalo 16. zasedání studentského parlamentu. Zúčastnilo 
se ho 59 žáků z 28 tříd a 7 dospělých“ ředitel školy Ing. Lubomír Štefka, RNDr. Jana Tillerová, 
Ing. Pavel Pachlopník, Mgr. Petr Budín, Mgr. Olga Myslíková, psycholožka Martina Macháňová a 
koordinátorka SP Dagmar Vachová.

Nejprve měl Mgr. Petr Budín prezentaci k náboru nových dárců krve.

Krásná byla prezentace a film Mgr. Olgy Myslíkové a žáků, kteří se zúčastnili v rámci projektu 
Leonardo.

Návštěvy a praxe v Anglii.
Potom následovalo seznámení s činností parlamentu za uplynulé období. 

V městském parlamentě pracuje jeden žák, v krajském 4 žáci a zároveň je paní Vachová i koordi-
nátorem krajského parlamentu, 2 žáci pracují v národním parlamentu a jeden žák je až v před-
sednictvu parlamentu.

Parlamenťáci se dozvěděli, co se dělo na dvoudenním zasedání krajského parlamentu, jak po-
kračujeme s projektem Za japonskou kulturou, jak jsme nadělovali v mateřské školce na Mikulá-
še, o sbírce SIDUS, o filmovém festivalu Jeden svět. 

A potom jsme přítomné seznámili, co studentská rada plánuje na příští měsíce:
26.4.2012 – debata studentů se zástupci kraje
3.5.2012 – dopravně bezpečnostní akce v mateřské školce
9.5.2012 – konference o žákovských parlamentech
16.5.2012 – charitativní akce Květinkový den
1.6.2012 – pozvání na festival prevence na SŠP Jílová

Dále byly představeny projekty středoškolského klubu, na které jsme získali dotace:
zájezd středoškolského klubu a kroužku historického podzemí
dva projekty spolu s Jílovou: Média útočí a Evropa v Brně,
dotace na nákup laserové pušky

Další důležité informace:
hlasování pro organizaci, firmu osobnost
karty EURO 26 pro členy ASK ČR zdarma, ostatní si je můžou objednat za 100.-
upozornění na web volného času galerie talentů:

Filip Ševčík – frontman skupiny Visit Space
Jan Švejda – Kometa – lední hokej
Dalibor David – spotovní střelba
Ondřej Kaňa – rugby 

Dále studentská rada promítla film k nominaci Mgr. Zdeňka Blažka na Ámose a poblahopřála mu 
k úspěchu.

Další blahopřání pak patřilo Ing. Lubomíru Štefkovi k jeho znovuzvolení ředitelem školy.

Na závěr měl slovo ředitel školy, pochválil studentskou radu a parlament za prezentaci a činnost 
a potom se věnoval všem dotazům a připomínkám od jednotlivých tříd.

Vše podrobně na webu!!
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debata studentů se zástupci kraje

Ve čtvrtek 26.4.2012 se 22 žáků naší školy zúčastnilo debaty se zástupci kraje, kterou pořádala 
agentura Jeden svět v sále Břetislava Bakaly v Bílém domě, debaty se zúčastnili 3 zástupci měs-
ta – starostové městských částí a dalších asi 150 žáků a studentů. Debata probíhala v čilém du-
chu, ale vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů nerozuměl moc otázce školství, tak to nebylo 
takové, jak jsme očekávali. Od agentury přišlo poděkování pro naši školu, žáci se chovali dobře a 
zapojili se i do debaty. 

republikové finále v silovém čtyřboji v holešově

Ve dnech 26. a 27. dubna 2012 se v Holešově na Vyšší a střední policejní škole konalo republi-
kové finále v silovém čtyřboji. Poprvé v historii se tohoto mistrovství zúčastnili i čtyři zástupci naší 
školy : Jan Navrátil, Michal Vrtal, Jan Košťál a Ondřej Kutnohorský.

První den po příjezdu do Holešova, po nezbytných formalitách a ubytování, začínala první disci-
plína – shyby. Soutěž probíhala v pěkné tělocvičně a v příjemném prostředí. Působivý byl slav-
nostní nástup všech reprezentantů z celé republiky.

První den pro naše barvy skončil příznivě, protože hoši po první soutěži drželi 3. příčku.

Druhý den byly na pořadu zbývající tři disciplíny. Naši ze sebe vydali všechno a bojovali, nako-
nec z toho bylo 9. místo. Očividně byli hoši zklamaní, přece jen očekávali lepší umístění. Zvláště 
když mezi pátým a devátým místem byl rozdíl pouhých 5 bodů. 

Nicméně jsem přesvědčen, že v konkurenci 15 družstev z celé republiky, je to velice slušný vý-
sledek a v historii naší školy zatím zcela ojedinělý úspěch.

Jiří Vinš
vedoucí družstva

květen

jak jsme v mateřské školce učili děti bezpečnému chování v dopravě

Ve čtvrtek 3.5.2012 se žáci Integrované střední školy na Olomoucké a Střední školy polytech-
nické na Jílové zúčastnili již několikáté akce, uspořádané pro děti z Mateřské školky Smíšek na 
Lesné.

Tentokrát jsme pro děti připravili dopoledne plné dobrodružství. Na 10 stanovištích dětí pod ve-
dením také našich žáků a paní učitelek plnily úkoly. Za každý splněný úkol pak dostaly razítko do 
kartičky s označením stanovišť. Tak tu byla jízda autem, kdy svítily na semaforu postupně světla 
a auto mohlo projet pouze na zelenou, byla tu trať obratnosti, kdy děti projížděly na koloběžce 
mezi kužely, skládaly se dopravní značky rozstříhané jako puzzle, vybarvovaly se správnou bar-
vou dopravní značky, byl kvíz na správné přecházení po přechodu…

Dětem se akce moc líbila, na závěr, po nasbírání všech razítek do kartičky obdržely všechny děti 
dárky od krajského koordinátora BESIPu Ing. Pavla Čížka kartičky s dopravními úkoly a pastelky.
 
Když šla školka obědvat a spát, tak naši žáci natřeli dopravní hřiště zbrusu novým nátěrem

Akce se moc vydařila, zářili všichni jako sluníčka.
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třídy  Me2a a Ms3a na workshopu

Žáci druhého a třetího ročníku třídy ME2A a MS3A se dne 11.5.2012 zúčastnili přednášky eme-
ritního policejního rady pplk. JUDr. Miloslava Dočekala, bývalého šéfa oddělení zabývající se 
násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální Policie ČR. Pan pplk. JUDr. Dočekal je rovněž 
členem Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí, což je sdružení na pomoc obětem 
trestných činů. Přednáška byla na téma primární protidrogová prevence, která byla zaměřena 
na rizikové oblasti: kriminalita, drogy, šikana. Dále žákům byly poskytnuty informace o prevenci 
a obraně proti nim. Studenti si mohli připravit dotazy přímou i anonymní písemnou formou, které 
vhazovali do přichystané označené krabice.  Dále zúčastněné žáky lektor seznámil s konkrétními 
příklady ze své bohaté policejní praxe a dopad trestné a právní problematiky na život člověka.

A teď ještě názory a dojmy účastníka akce, žáka ze třídy ME2A. 

Přednáška s názvem „Šikana, kriminalita a drogy – obrana a prevence, “ se nám líbila.

Nebyla to běžná rutina, kde se na přednáškách mluví o tom, proč bychom to neměli dělat, že je 
to zakázané a neslušné. Žáci se bavili a myslím, že jsme byli velice spokojeni, protože jsme se 
dozvěděli něco ze života, jak to v reálném světě funguje. Pan pplk. JUDr. Miloslav Dočekal byl 
sympatický a uměl tomu dodat i dávku humoru, která pobavila celé publikum. Byl to pro nás záži-
tek, ale na druhou stranu to bylo pro nás i přínosem cenných informací.

Martin Kusmič
ME2A  

Vyhodnocení školní ligy v sálové kopané ve školním roce 2011/2012

Úvodní předkola, která proběhla v rámci hodin TEV, určili, která třída se probojovala do ročníko-
vého turnaje a která ukončila své působení v letošním ročníku, protože nezískala potřebný počet 
bodů pro další účinkování. Celkem v těchto předkolech bylo odehráno 44 zápasů a zaslouženě 
patří poděkování učitelům TEV, kteří nejen, že umožnili odehrát zápasy mezi třídami, ale také 
tyto zápasy odřídili.

Třídy, které získali minimálně 4 body ze dvou utkání, odehráli poté své ročníkové turnaje a to 
systémem každý s každým, nebo podle klíče, který byl dán počtem postupujících tříd.

Ve skupině prvních ročníků se utkala o postup do školního finále mužstva těchto tříd:

EPO 1A, EPO 1B, ME 1B a OK 1. Jaké byly výsledky a které třídě se jak dařilo, ukazuje následu-
jící tabulka:
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P.č. Třída EPO 1A EPO 1B ME 1B OK 1 Body Skóre Pořadí

1. EPO 1A X 3 : 1 9 : 0 3 : 4 6 15 : 5 I.

2. EPO 1B 1 : 3 X 6 : 2 6 : 5 6 13 : 10 II. 

3. ME 1B 0 : 9 2 : 6 X 4 : 4 1 6 : 19 IV.

4. OK 1 4 : 3 5 : 6 4 : 4 X 4 13 : 13 III.

Vítězem a postupujícím se tedy stala třída EPO 1A.

V turnaji 2.ročníků se utkala mužstva těchto tříd: EPO 2, MS 2A, MS 2B a ME 2B. Průběh tohoto 
ročníkového turnaje vystihuje nejlépe následující tabulka:

P.č. Třída EPO 2 MS 2A MS 2B ME 2B Body Skóre Pořadí

1. EPO 2 X 5 : 3 3 : 2 2 : 12 6 10 : 12 II.

2. MS 2A 3 : 5 X 7 : 0 1 : 13 3 11 : 18 III.

3. MS 2B 2 : 3 0 : 7 X 2 : 5 0 4 : 15 IV.

4. ME 2B 12 : 2 13 : 1 5 : 2 X 9 30 : 5         I.

Vítězem a postupujícím do celoškolního finále se tedy stala třída  ME 2B.
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Do ročníkového finále 3.ročníků se probojovala jen 3 mužstva a to: MS 3A, PSP 3 a ME 3B. Jak 
dopadlo jejich soupeření, ukazuje následující tabulka:

P.č. Třída MS 3A PSP 3 ME 3B Body Skóre Pořadí

1. MS 3A X 3 : 1 3 : 6 3 6 : 7 II.

2. PSP 3 1 : 3 X 2 : 4 0 3 : 7 III.

3. ME 3B 6 : 3 4 : 2 X 6 10 : 5 I.

Z turnaje 3.ročníků postoupila třída ME 3B. 

U čtvrtých ročníků se situace zkomplikovala vyšším počtem postupujících tříd do ročníkového 
finále a proto bylo přistoupeno k jiné organizaci turnaje. Vytvořili se dvě skupiny po třech třídách 
a vítěz ze skupiny A se utkal o postup s vítězem skupiny B.

P.č. Třída MA 4 PSP 4 MS 4A Body Skóre Pořadí

1. MA 4 X 3 : 3 0 : 9 1 3 : 12 III.

2. PSP 4 3 : 3 X 0 : 4 1 3 : 7 II.

3. MS 4A 9 : 0 4 : 0 X 6 13 : 0 I.

P.č. Třída MS 4B IT 4 ME 4A Body Skóre Pořadí

1. MS 4B X 3 : 0 (k) 4 : 2 6 7 : 2 I.

2. IT 4 0 : 3 (k) X  0 : 3 (k) 0 0 : 6 III.

3. ME 4A 2 : 4 3 : 0 (k) X 3 5 : 4 II.
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O postup do školního finále se tedy v této skupině utkala mužstva tříd MS 4A a MS 4B.
Vzájemné utkání skončilo výsledkem 7 : 0 ve prospěch třídy MS 4A, která tak postoupila do škol-
ního finále.

Školní finále se uskutečnilo dne 19. dubna 2012 a potvrdilo, že se do závěrečních bojů probo-
jovala mužstva, která prokazatelně měla svoji kvalitu. Turnaj byl zajímavou konfrontací herních 
stylů i soubojů mezi staršími a mladšími ročníky. Diváci se jistě dobře bavili a oceňovali výkony 
tříd této finálové části turnaje. Vítězem a tedy mistrem pro školní rok 2011/2012 se stalo mužstvo 
třídy ME 2B – GRATULUJEME !!!

Jak jednotlivé zápasy dopadli a jakých výsledků celky dosáhli, ukazuje následující tabulka:

P.č. Třídy MS 4A ME 3B ME 2B EPO 1A Body Skóre Poř.

1. MS 4A X 2 : 4 2 : 4 4 : 1 3 8 : 9 III.

2. ME 3B 4 : 2 X 3 : 4 5 : 0         6 12 : 6 II.

3. ME 2B 4 : 2 4 : 3 X 7 : 1 9 15 : 6 I.

4. EPO 1A 1 : 4 0 : 5 1 : 7 X 0 2 : 16 IV.

Celkový vítěz školní ligy v sálové kopané bude na putovním poháru pro školní rok 2011/2012 
zvěčněn, účastníci finále obdrželi laskominky v podobě zákusků a diplomy.

Dagmar Vachová 
pedagog volného času 
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Fotografie

žáCI

Třída ePo 1a: ekonomika a podnikání - asistent(ka) obchodu a služeb

Třídní učitel: Mgr. Vlasta kukletová
Čápková Tereza, Danielová Denisa, Dobrovolná Dominika, Franta Martin, Fuxová Kateřina, 
Havlínová Simona, Hodulíková Eva, Homolová Janetta, Horychová Frederika, Jurčová Lucie, 
Karapetjan David, Kolmačka Filip, Kopecký Pavel, Kotoul Jan, Křížová Nicola, Luknišová Helena, 
Marek Milan, Melo Martin, Netopilová Pavlína, Ondráček Robin, Petrlová Lucie, Procházková Te-
reza,Prokopová Lucie, Suchánková Iveta, Šebela Martin, Šmídová Pavlína, Vlachová Petra,Vo-
dáková Gabriela
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Třída ePo 1B: ekonomika a podnikání - asistent(ka) obchodu a služeb

Třídní učitel: Ing. Dana Dobrovská
Barošová Nikola, Cízlová Renata, Demčáková Lucie, Drlíková Veronika, Frantová Vladislava, 
Halačková Eva, Trang Cong Hoang, Holeček Jan, Charvátová Zuzana, Kebková Lucie, Kohou-
tová Lenka, Konečná Lucie, Kopřiva Simon, Kristková Barbora, Křenková Aneta, Lauš Dominik, 
Nejezchleb Radek, Ondroušek Tomáš, Pazúrová Kristýna, Prečanová Petra, Raková Lucie, Rau-
sová Alena, Robotková Anna, Svobodová Markéta, Škodáková Lucie, Šlapanská Adéla, Vaigerto-
vá Nikola, Vaněk Patrik
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Třída PSP 1: Strojírenství – počítačové systémy a programování

Třídní učitel: Mgr. olga Myslíková
Březina Jan, Doležel Pavel, Habrle Dominik, Harák Petr, Huk Lukáš, Hykš Petr, Chour David, 
Jedlička Milan, Jelínková Jessica, Kadera Jan, Kocanda Josef, Kraváček Jaroslav, Krejčí Marek, 
Kunc Michal, Lengál Daniel, Létal Dušan, Musil Robin, Pekárek Drahomír, Požár Marek, Prát 
Jan, Procházka Tomáš, Přichystal Daniel, Richtárik Daniel, Říha Jakub, Straka Rostislav
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Třída MS 1a: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Ing. Milan Plíhal
Čechovský Tomáš, Doubek Michael, Dvořák Jakub, Franek Daniel, Hájek Jakub, Haman Patrik, 
Kluka Jaroslav, Koukal Ondřej, Kubín Jaroslav, Leznar Tomáš, Lorenc Patrik, Lorenc Petr, Matě-
jíček Dalibor, Mazourek Jindřich Jan, Mička David, Němec Jakub, Pánek Ondřej, Pham Viet Anh, 
Priml Marek, Rožnovský David, Schimmerle Patrik, Snášel Dominik, Sochor Patrik, Štursa David, 
Valach Jakub, Vašulka Petr, Žličař Tomáš
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Třída MS 1B: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Gazárková
Antoš Jakub, Augustin Jakub, Bartl Lukáš, Berka Pavel, Deml Petr, Drápal Daniel, Dvořáček Ja-
kub, Dvořák Tomáš, Hanák Lukáš, Javorský Tomáš, Krubl Filip, Křivonožka David, Lengál Lukáš, 
Merkl Michal, Mužík Radim, Odehnal Jiří, Pánek Martin, Petteny Jakub, Rybnikář Radek, Říha 
Tomáš, Stupka Lukáš, Špinar Martin, Štěpánek Martin, Švejda Jan, Vaverka Jakub
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Třída IT 1a: Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy

Třídní učitel: Mgr. Radmila Grycová
Atieh Filip, Bárta Tomáš, Brhel Jan, Brzobohatý Lukáš, Dragon Michal, Drápal Marek, Ertl Ja-
kub, Holasová Eva, Illek Zdeněk, Janíček Tomáš, Jeřábek Jakub, Kolařík Lukáš, Kopřiva Martin, 
Křížová Veronika, Lašak Ioan, Meluzín Vojtěch, Měšťan Jan, Navrátil Pavel, Neděla Patrik, Odler 
Tomáš, Papež Dominik, Parkhomenko Vyacheslav, Prokop Vít, Rotrekl Tomáš, Sedlák Jan, Sle-
zák Dalibor, Šindelka Ladislav, Šoupal Martin, Vaňková Adéla
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Třída IT 1B: Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy

Třídní učitel: Ing. Jiří Zedník
Bravený Tomáš, Buchta Martin, Daněk Ondřej, Dostálík Filip, Drápal Jan, Fabiánek Lukáš, Frýz 
Jakub, Hamerník Martin, Hanák Vít, Janík Roman, Januš Filip, Jůda Petr, Kališ Marek, Klubica 
Oto, Kopřiva Martin, Langer Adam, Leonov Martin, Lukáček Marian, Luža Václav, Mikolajczyk Ni-
kola, Navrátil Rostislav, Omasta Marek, Pavlík Jakub, Pilka Patrik, Soldán Pavel, Stříbrný Pavel, 
Škorpík Michal, Štěpánek Lukáš, Vostal Matěj,Vrzal Michal
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Třída Me 1a: Mechanik elektrotechnik

Třídní učitel: Mgr. Jana Morbacherová
Beneš Jiří, Bocián Zdeněk, Damborský Aleš, Domanský Kamil, Gregorovič Robin, Holub David, 
Chabičovský Daniel, Koláček Michal, Kouřil David, Krafek Lukáš, Krotký Petr, Macháček Libor, 
Mikloš Petr, Mohelský Michal, Musil Milan, Najman Pavel, Pavlík Richard, Pitra Ondřej, Relich 
Tomáš, Slaný Dominik, Smejkal Libor, Souček Ondřej, Starý Jan, Svoboda Karel, Šiller Martin, 
Švarc Filip, Uliarčik Marek, Vranešic Roman, Weiss Štěpán, Zákostelecký Ondřej
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Třída Me 1B: Mechanik elektrotechnik

Třídní učitel: Mgr. Jaromír Skotal
Bábek Marek, Benda Ondřej, Břicháček Jiří, Cichý Radim, Hložek Oldřich, Christov Rosen, Koko-
jan Michal, Košťál Lukáš, Koutník Tomáš, Králík David, Křivonožka Robert, Kšica Marek, Kubeš 
Antonín, Macholán Radim, Malý Jan, Matura Tomáš, Michalovič Lukáš, Petlach Michal, Puškáš 
Ján, Račanský Roman, Slezák Miroslav, Šášek Jan, Šimeček David, Šindelka Filip, Štarha Pa-
vel, Švarc Marek, Tupa Radomír, Večeřa Václav, Weiss Dominik
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Třída Me 1C: Mechanik elektrotechnik 

Třídní učitel: Ing. Ivana Vlčková
Berka Lukáš, Bláha Patrik, Boháč Martin, Breu Roman, Černý Jaroslav, Daněk Petr, Halas David, 
Halouzka Jiří, Klouda Tomáš, Kovanič Martin, Kratochvíl Jaromír, Martynink Jakub, Melichar Jan, 
Navrátil Matěj, Oplocký David, Pastva Daniel, Pištěk Martin, Pokorný Radek, Sedláček Michal, 
Smutný Martin, Strašák Miroslav, Svačina Pavel, Šandera Vít, Šimeček Jiří, Šmela Jiří, Tomeček 
Tomáš, Tondl Radovan, Vach Marek, Veselý Dominik, Walyga Václav
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Třída MeZ 1: elektromechanik pro zařízení a přístroje - mechanik elektro. zaří-
zení 

Třídní učitel: PaedDr.Milan Topinka 
César Milan, Dlapa Lukáš, Dvořák Jiří, Jemelka Radim, Karafiát Martin, Král Michal, Kubelka Jiří, 
Metela Lukáš, Mikula Ondřej, Němec Lukáš, Oroš Tomáš, Potočiar Martin, Skopal Petr, Staněk 
Jan, Šebesta Jan, Švestka Petr, Hovhannisyan Levon, Bracek Lukáš, Špaček Kryštof, Svoboda 
Filip

67Obsah



Třída PUZ 1: Puškař, Strojní mechanik - zámečník

Třídní učitel: Ing. Miloslav Fišer
Bravenec Karel, Černík Lukáš, Drabálek Petr, Kachlíř Jakub, Kalvoda Vít, Kardos Michal, Klimeš 
Ondřej, Linhart Jan, Makula Richard, Mráz Tomáš, Nešpor Adam, Pánek David, Pařil Jiří, Peška 
Martin, Růžička David, Odehnal Ladislav, Spáčal Patrik, Srkala Tomáš, Tesař Jakub, Vávra Petr, 
Voráč Lukáš
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Třída ok 1: obráběč kovů – obráběč na CnC strojích

Třídní učitel: Mgr. Petr Sís
Bartl Marek, Beneš Jan, Bíza Patrik, Čeman Lukáš, Fic Miroslav, Hryniuk Roman, Kamarád 
Tomáš, Kazda Martin, Kusý Michal, Májek Radovan, Marvan Tomáš, Mrňa Tomáš, Nekula David, 
Novotný David, Paleček Jiří, Paták Dominik, Péťa Stanislav, Procházka Lukáš, Rychlík Michal, 
Svoboda Jiří, Šikula Vít, Šmíd Lukáš, Tesař Jan, Zahrádka Erik, Zavřel Adam
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Třída ePo 2: ekonomika a podnikání - asistent(ka) obchodu a služeb

Třídní učitel: Mgr. eva kosinová
Adámková Jana, Adamová Michaela, Barašová Veronika, Boček Pavel, Černá Kateřina, Doleža-
lová Veronika, Drašarová Teraza, Fejfar Adam, Felklová Andrea, Florianová Petra, Gottwaldová 
Monika, Hájková Monika, Klejdusová Karolína, Kolářová Pavlína, Konečná Kateřina, Kotasová 
Michaela, Koudelková Kateřina, Krestová Kateřina, Kutnohorský Ondřej, Lundová Klára, Ma-
chalová Nikola, Nová Claudie, Odvářková Ilona, Pokorná Tereza, Požárová Marie, Svobodová 
Žaneta, Šamšula Marek, Vlková Žaneta, Vu Khac Tiep, Zábršová Alice, Zemánek Radim

70Obsah



Třída PSP 2: Strojírenství – počítačové systémy a programování

Třídní učitel: Ing. Libor Mašíček
Adolf Marek, Andrysík Jan, Balázsová Lucie, Čermák Jan, David Radek, Dvořák Petr, Hartl Lu-
káš, Hönig Milan, Maršálek Jiří, Nyšk Martyna Joa, Reška Vladislav, Řepík Marek, Syrný Lukáš, 
Šikula Ondřej, Tišnovský Jakub, Tumurbaatar Bat-erdene, Večerka Daniel
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Třída MS 2a: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Mgr. Zdeněk čoupek
Bednář Michal, Franěk Michael, Grűnwald David, Kölbl Jakub, Krajčík Rostislav, Kyselák Michal, 
Luskač Miroslav, Mahovský Martin, Nový Miroslav, Obhlídal Jakub, Pexa David, Polakovič Marek, 
Rabušic Jiří, Sedlák David, Směřička Marek, Šujan Vojtěch, Tesař Karel, Urbánek Tomáš
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Třída MS 2B: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Mgr. Michal Břicháček
Doležel Stanislav, Gajdoš Jakub, Hofferik Patrik, Kocman Jakub, Kowolowski Filip, Král Jan, Pešl 
Martin, Sís Petr, Tesařík Tomáš, Kuběna Ondřej, Průša Martin, Svoboda Radek, Svoboda Tomáš, 
Vogel Tomáš, Vykoukal Richard, Woznica Vojtěch, Zvonek Tomáš
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Třída IT 2: Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy

Třídní učitel: Mgr. Ilona Jelínková
Beránek Patrik, Brodecký Marek, Geisseireiter  Jakub, Hradil Jaroslav, Hrbata Michael, Jahoda 
Mirek, Juráček Ivo, Kanala Martin, Kaplanová Lucie, Klobučník Tomáš, Kocanda Michal, Koneč-
ný Lukáš, Král Jan, Krchňavý Zdeněk, Kugler Radek, Mikulka Jan, Musil Tomáš, Neckař Dušan, 
Novák David, Novotný Šimon, Olšar Jakub, Plánková Miriam, Řežábek Jan, Svoboda Pavel, 
Trbola Martin, Uher Daniel, Urban Šimon, Válka Radek, Zbořil Tomáš, Zeman Petr
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Třída Me 2a: Mechanik elektrotechnik

Třídní učitel: Mgr. Danuše Horáková 
David Dalibor, Fukan Luboš, Gaevski Tom, Hajný Jakub, Homola Jan, Hladík Tomáš, Kaňa 
Ondřej, Kovalčík Jakub, Kraut Lukáš, Krejzl Karel, Kusmič Martin, Lahodný Petr, Loub Václav, 
Ondruška Zdeněk, Petr Martin, Polach Jan, Prokop Tomáš, Přikryl Pavel, Sláma Pavel, Svoboda 
Vojtěch, Šandera Jiří, Šmarda Václav, Tulis Lukáš, Votápek Jan, Zukal Filip
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Třída Me 2B: Mechanik elektrotechnik

Třídní učitel: Mgr. Lenka Relichová
Bakó Zdeněk, Bábuněk Michal, Boháček Milan, Buchta Martin, Dvořáček David, Fries Lukáš, 
Gajdoš Lubor, Hanuš Ladislav, Hodek Martin, Holický Lukáš, Chromý David, Kadaňka Vladimír, 
Kladivo Lukáš, Knot Martin, Kryštof Milan, Kudlička Lukáš, Lajcman Jan, Pelz Václav, Pohanka 
Marek, Procházka Jan, Řezáč Vojtěch, Smejkal Zdeněk, Ševčík Filip, Váša Tomáš, Vlček Jan
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Třída Me 2C: Mechanik elektrotechnik

Třídní učitel: PhDr. eva Vránová
Čech David, Drápela Roman, Hladký Marek, Homola Jan, Hrubý Jakub, Jakš Roman, Jelínek 
David, Kazda David, Klecl Martin, Kříž David, Kuška Vladimír, Machatý Tomáš, Nejezchleb Vít, 
Opluštil Roman, Pazourek David, Slaný Tomáš, Šenkyřík Marek, Škaroupka Daniel, Trněný Pa-
vel, Vaňáček Lukáš, Vojáček Tomáš, Zedníček Tomáš, Zubíček Jiří, Žilka David
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Třída MeZ 2: elektromechanik pro zařízení a přístroje - mechanik elektro. zaří-
zení 

Třídní učitel: Ing. Vladimír novotný
Audy Ondřej, Buchálek Aleš, Cícha Václav, Doležal Tomáš, Galusek Michal, Gregor Filip, Gregor 
Tomáš, Habrle Marek, Hladík Marián, Hvězda David, Kvapil Marek, Lutonský David, Mach Erich, 
Martinek Jan, Matal Pavel, Němec Tomáš, Ondrášek Radovan, Pokorný Michal, Procházka 
Martin, Roth Jiří, Rygel Ivo, Slavíček Jan, Tichý Marek, Tlačbaba Pavel, Trávníček Marek, Vacula 
Marek, Vaněk Ondřej, Wagner Randy, Zbořil Michal, Žvátora Karel
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Třída PU 2: Puškař

Třídní učitel: Ing. Zdeněk Šenkeřík
Bulant Neklan, Eliáš Nicolas, Fuksa Ondřej, Gerda Daniel, Havlíková Jana, Hofbauer Radim, 
Jahoda Ondřej, Kincl Milan, Lattenberg Josef, Männl Aleš, Merta Petr, Polaštík David, Pospíchal 
Vladimír, Roleček Martin, Svoboda Karel, Šenkyřík David, Úlehla Jan, Vaculík Tomáš, Zlámal 
Radim
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Třída ok 2: obráběč kovů – obráběč na CnC strojích 

Třídní učitel: Ing. Jan Prokeš 
Cík Marek, Čermák David, Dac Jaroslav, Dobrovolný David, Dvořák Ondřej, Formánek David, 
Holub Jakub, Hrouzek Dominik, Jantač Jakub, Knapek Tomáš, Mlejnek Martin, Odehnal Ivo, Po-
pela Tomáš, Procházka Jaromír, Růžička Aleš, Sklenář Marek, Smažil Jaromír, Svoboda Jakub, 
Trefil Jan, Tynkl Lukáš, Váczy Martin, Vrbka Daniel
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Třída ePo 3a: ekonomika a podnikání - management strojírenství, tech. admi-
nistrativa

Třídní učitel: Mgr. Magdalena Zlámalová
Benešová Anna, Brabec Lukáš, Bratka Martin, Buchtová Blanka, Havigerová Kamila, Hladůvková 
Petra, Hnátek Martin, Horňáček Antonín, Kmentová Kiliána, Kohoutková Aneta, Kožnarová Ka-
teřina, Krátká Šárka, Kuzmová Natalie, Lžičařová Hana, Malach Jiří, Melkumyan Vilen, Muchová 
Miloslava, Otavová Jana, Pokorný Jiří, Sedlačíková Hana, Semencova Michala, Semencova Pet-
ra, Sobolová Petra, Vašínová Lucie, Večeřová Klára, Vohradský Martin, Vykoukalová Michaela
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Třída ePo 3B: ekonomika a podnikání - management strojírenství

Třídní učitel: Ing. Jana Šamalová
Broskva Jiří, Černá Lucie, Havelková Ilona, Juricová Andrea, Kárníková Michaela, Kotýková 
Tereza, Krapková Monika, Markytán Petr, Maťátková Lucie, Navrátilová Daniela, Němčík Filip, 
Pouchlá Aneta, Raušerová Markéta, Schmidová Žaneta, Šmelová Anna, Tesař Martin, Trávníček 
Filip, Veselý Stanislav, Vodička Jiří, Zemanová Hana, Žalmánek Zbyněk, Žila Adam
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Třída PSP 3: Strojírenství – počítačové systémy a programování

Třídní učitel: PhDr. Petr krákora
Bendík Jan, Daniel David, Došek Pavel, Dragolov Martin, Ghisi Marian, Hlaváček Kristián, Horák 
Ondřej, Hořínek Jakub, Ježa Miroslav, Kaňa Stanislav, Kňourek David, Kozák Vladimír, Kučera 
Denis, Náhončík Ondřej, Němeček Lukáš, Novák Martin, Pliva Michal, Řehák Pavel, Szeif Patrik, 
Šilha Jaromír, Štipčák Michal, Urban Radim, Vidlář Stanislav, Wasserbauer Marek, Zapletal Vít, 
Žďárský Jan
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Třída MS 3a: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Mgr. Radoslav Holešovský
Bera Petr, Čech Ondřej, Černý Michal, Česnek Pavel, Drábek Jaroslav, Hádr Robin, Hoang Ha 
Do, Homolka David, Hudec Karel, Jelínek Daniel, Jochman Luboš, Kampas Michal, Košíček Ra-
dek, Krézek Daniel, Kukla Lukáš, Marek Petr, Míčka David, Maxián Aleš, Palatka David, Průdek 
Pavel, Skalák Petr, Sovka Jaroslav, Šikula Daniel, Vozka Jakub
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Třída MS 3B: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Mgr. alena Špaňhelová
Benáček Tomáš, Bravenec Jakub, Černý Jan, Čížkovský Jan, Frantl Vojtěch, Hanák Jiří, Harašta 
Jiří, Havelka Martin, Hort Petr, Hořava Lukáš, Joch Jan, Kolínek David, Kotásek Ladislav, Kunc 
Leon, Kusala Dušan, Latýn Jiří, Miklík Josef, Molík Karel, Parimucha Václav, Růžička Lukáš, Sla-
ný Martin, Svoboda Ondřej, Štefka Roman, Toul Jakub, Ustohal Lukáš, Vaňura Tomáš, Vykydal 
Miroslav, Zapletal Miloš
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Třída IT 3a: Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy

Třídní učitel: Mgr. Táňa novotná
Adámek Pavel, Bačovský Lukáš, Bejček Tomáš, Čech Jaroslav, Faltýnek Jan, Hlaváč Jakub, Ho-
mola Rostislav, Hrdlička Jan, Jašková Ladislava, Ježová Klára, Kašpar Jaroslav, Kosík Jan, Kou-
řil Adam, Kovařík Libor, Kunc Lukáš, Maděránek Jakub, Musilová Monika, Ohera Adam, Orálek 
Jan, Pancl Patrik, Pytela Ondřej, Sedlo Martin, Šnoblová Monika, Špičák Jan, Vašulín Miroslav, 
Veselý Marcel, Wolf Zdeněk, Zimmermann Radim
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Třída IT 3B: Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy

Třídní učitel: PhDr. Tamara kohutová
Bašta Jiří, Blaha Zdeněk, Dvořák Pavel, Hodoval Pavel, Hrubý Jan, Jelínek Jakub, Jínek Tomáš, 
Koukal Lukáš, Kříž Roman, Ležák Václav, Moravec Patrik, Mrhač Ondřej, Musil Petr, Němec 
Lukáš, Opluštil Jan, Oslzlý Přemek, Peterka Michal, Plšek Jan, Předešlý Libor, Reich Dalibor, 
Robotka Jan, Sedláček Daniel, Svoboda Milan, Ševčík Radim, Šikula Vojtěch, Šivák Ivan, Tropp 
Karel, Volejníček Lukáš, Vyhnalík Jan, Zbořil Michal
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Třída Me 3a: Mechanik elektrotechnik – informační technologie, mechatronika

Třídní učitel: Mgr. Martina Bystroňová
Absolon Ondřej, Bednář Ivo, Čech Richard, Číhal Jan, Habrle Tomáš, Halický Roman, Haluzík 
Ondřej, Handlíř Petr, Chyba Martin, Chytil Ivo, Janek Michal, Jurečka Jiří, Kropáček Filip, Lhoták 
Patrik, Machala Petr, Němeček Ondřej, Obrdlík Vilém, Ošmera Marek, Pavlík Michal, Plhák Ra-
dek, Sekanina Milan, Slanina Tomáš, Strašek Michal, Urban Jan, Vavrušková Veronika, Víteček 
Aleš, Votava Ondřej, Volánka Jan
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Třída Me 3B: Mechanik elektrotechnik - mechatronika

Třídní učitel: Mgr. kateřina kardošová
Hanák Radim, Hrabal Jan, König Petr, Krahula Jaroslav, Král Josef, Křižák Jan, Kűrti Ondřej, Ky-
sel Roman, Lacina Vojtěch, Němec Petr, Palupa Radek, Pokorný Zbyněk, Rozlílek David, Šebes-
ta Ondřej, Šimka Michal, Šrůtka Josef, Šťastný Martin, Šutera Dominik, Vala Jiří
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Třída Me 3C: Mechanik elektrotechnik – kancelářská a výpočetní technika

Třídní učitel: Mgr. Šárka Mikesková
Demek Jakub, Dorňák Pavel, Dvořák Ondřej, Gajda Jiří, Gruber David, Havlín Tomáš, Hrazdíra 
Jiří, Hladký Jan, Jelínek Jan, Kledus Vojtěch, König Gabriel, Kozohorský Jan, Mátl Jiří, Minář 
Jakub, Procházka Ondřej, Rypal Filip, Semerád Michal, Šenkyřík Jakub, Verner Jan, Kříž Lukáš
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Třída MeZ 3: elektromechanik pro zařízení a přístroje - mechanik elektro. zaří-
zení 

Třídní učitel: Ing. František Charvát
Beloš Michal, Brancovský Michael, Fibich Jiří, Foukal Radek, Fritsch Karel, Hájek Filip, Honzák 
Pavel, Hrubý Adam, Huptys Michal, Kadrnožka Marek, Kinc Martin, Krásný Milan, Kukleta Ladi-
slav, Kumstát Michal, Macháček Jan, Měšťan David, Minařík Tomáš, Nečas Vít, Oškrda Jaroslav, 
Peřina Lukáš, Polach Josef, Riziky Michal, Růžička Kevin, Stojar Hynek, Slezák Marek, Studený 
Lukáš, Veselý Patrik, Vrbka Michal, Zeman Josef 

91Obsah



Třída PU 3: Puškař

Třídní učitel: Ing. Josef Bečka
Barták Tomáš, Baštrnák Martin, Blasch Jakub, Černík Lubor, Eliášek Radek, Giňa Marek, Ju-
ránek Tomáš, Král Antonín, Krejčí Martin, Lžičař Jaroslav, Měřinský Josef, Pacák Jan, Petlák 
Marek, Růžička Adam, Trávníček Dušan, Ulbrich David, Žižlavský Jan
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Třída ok 3a: obráběč kovů – obráběč na CnC strojích 

Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Blažek 
Brýdl Tomáš, Buchta Vít, Čížek Jiří, Dofek Denis, Dvořáček Jan, Eis Marek, Grűnwald Jiří, Hanuš 
Michael, Kaše Martin, Koudelka Jan, Kowalski Tomáš, Kubát Jiří, Kuchyňka Adam, Kyselica 
Martin, Martínek Pavel, Petrov Tomáš, Smejkal Martin, Starý Radek, Šalda Jakub, Šikula Michal, 
Tesařík Tomáš, Tomsa Robert, Žilka Jan
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Třída ok 3B: obráběč kovů – obráběč na CnC strojích 

Třídní učitel: Ing. Stanislava karafiátová
Bednář Stanislav, Bogner Libor, Cenek Josef, Došek Jiří, Goliáš Matěj, Horčica Antonín, Jurman 
Lukáš, Kachlíř Radek, Klusák Radek, Kotulan Patrik, Merta Robin, Paukovič Lukáš, Pospíšil 
Martin, Skřivánek Richard, Slezák Josef, Špánek Petr, Tůma Josef, Trubák Antonín, Vašíček Jiří, 
Všetula Tomáš, Zedník Václav
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Třída Ta 4: ekonomika a podnikání - technická administrativa 

Třídní učitel: Ing. Ivana Harvánková
Bolechová Michaela, Caha Marek, Harudová Soňa, Kocourková Lucie, Kosková Radka, Králová 
Julie, Macková Sabina, Mikulčáková Michaela, Mouka Pavel, Navrátil Jan, Pavlíková Markéta, 
Skoumal Zdeněk, Skřivánková Eva, Smrkovská Jana, Sýkorová Petra, Waschtová Denisa, Zají-
ček Filip, Zeman Libor, Zemanová Světlana
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Třída Ma 4: ekonomika a podnikání - management strojírenství 

Třídní učitel: PaedDr. Hana Šindlerová
Cibulka Lukáš, Doležal David, Dostál Michal, Fričová Kateřina, Hanák Jakub, Homola Tomáš, 
Kala Jiří, Knittlová Daniela, Kosková Nikola, Mindl Michal, Netopil Zbyněk, Novotná Nikola, Obst 
Petr, Radkovská Sibora, Schanzerová Kateřina, Svobodová Gabriela, Szabóová Klára, Škodová 
Nikola, Tóth Daniel, Vážanová Jana, Veselá Michaela, Veselá Petra, Vojtěšková Klára
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Třída PSP 4: Strojírenství – počítačové systémy a programování

Třídní učitel: Ing. katarína kocmanová
Beneš Martin, Buchta Jiří, Drábek Miroslav, Dvořák Radim, Esterka Ondřej, Fiala Vlastimil, Filí-
pek Michal, Gricman Roman, Hrdlička Tomáš, Huptys Lukáš, Kolařík David, Konečný Petr, Králík 
Daniel, Krejčí Jan, Macek Tomáš, Mlýnek Martin, Norek Milan, Novotný Josef, Polášek Marek, 
Podlaha Miroslav, Procházka Tomáš, Remešová Kamila, Ryšánek Tomáš, Seidl Tomáš, Slabý 
Tomáš, Surák Miroslav, Štursa Radim, Závodný Tomáš 
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Třída MS 4a: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Ing. Zdeněk Burian
Adámek Marek, Babák Daniel, Doffek Michal, Dvořák Dominik, Florián Petr, Gric Jan, Havlíček 
Lukáš, Halm Tomáš, Hejda Aleš, Hobza Martin, Hon Jan, Hrabec David, Jura Tomáš, Kopa Petr, 
Kotásek Jakub, Krejčí Michal, Matuška Miroslav, Matýšek Martin, Mazal Lukáš, Partyka Tomáš, 
Procházka Martin, Rumpa Tomáš, Severin Václav, Svoboda Michal, Treu Jakub, Tulek Michal
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Třída MS 4B: Mechanik seřizovač – programování CnC strojů

Třídní učitel: Dr. Ladislav kotlár
Adámek Ondřej, Barák Petr, Balák Martin, Bohatý Ondřej, Dobrovolný Petr, Doušek Patrik, Fojtl 
Tomáš, Frőhlich Marek, Hanuš Jaroslav, Havránek Marek, Hos Tomáš, Jůza Tomáš, Katolický 
Ondřej, Knap Zdeněk, Křivánek Václav, Kudláč Lukáš, Loibl Roman, Matula Petr, Minx Lukáš, 
Pilař Radek, Potáček Petr, Procházka Michal, Soška Martin, Váňa Michal, Vašíček Jakub, Vrbka 
Jan, Zicháček Jakub
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Třída IT 4: Informační technologie – aplikace osobních počítačů

Třídní učitel: Ing. Josef Fiala
 Bukáček Jakub, Bureš Petr, Cigánek Josef, Dzuriš Tomáš, Formánek Jakub, Fukasová Markéta, 
Horký Lukáš, Huták Lukáš, Kašpar Miroslav, Knotek Martin, Košťál Jan, Koutník Ondřej, Kozubík 
Michal, Kranich Jakub, Křeček Daniel, Kúřil Zdeněk, Luňák Michal, Němec Martin, Pleva Duša, 
Porupka Lukáš, Prosecký Petr, Rejta Václav, Ruprecht Jakub, Soudek Ondřej, Šafránek Micha, 
Šebesta David, Šnajdr Adam, Vaculčík Radovan, Vodička Jakub 
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Třída Me 4a: Mechanik elektronik - informační technologie 

Třídní učitel: PhDr. Dimitra Voráčová  
Beneš Jiří, Bočková Veronika, Brchaň Lubomír, Cach Kryštof, Černý František, Čtvrtníček Jakub, 
Engelhardt Jan, Glöckner Marek, Glöckner Michal, Keprt Jan, Klíma Adam, Klouba Filip, Kožiak 
Tomáš, Kubíček Lukáš, Kučera Robin, Lidmila Jakub, Macháček Dominik, Málek Petr, Malík 
Marek, Mamunová Sabrina, Mikula Lukáš, Schöniger Michal, Smíšek Martin, Srnský Petr, Vrba 
Karel, Zíma Luboš 
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Třída Me 4B: Mechanik elektronik – mechatronika 

Třídní učitel: Mgr. Lenka Relichová  
Dašovský Jakub, Dubický Tomáš, Franc Daniel, Galla Pavel, Gömbiczki Otto, Hobža Tomáš, 
Hrbotický Marek, Kopřiva Tomáš, Kučera Jan, Kučera Ondřej, Kugler Jan, Nedorostek Petr, 
Nožička Radek, Oppelt Jan, Soldán Martin, Stehlík Karel, Šlapanský Rostislav, Trávníček Michal, 
Valášek Ivo, Zbořil David
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Třída Me 4C: Mechanik elektronik – mechatronika, kancelářská a výp. technika

Třídní učitel: Mgr. Lenka Budínová 
Bartůněk Michal, Bednář Antonín, Bíza Tomáš, Dvořáček Milan, Ha Duy Hu, Hodulák Lukáš, Ho-
líček Pavel, Hrubý Jan, Humpolíček Libor, Ihnato Yuriy, Jakeš Libor, Janda Tomáš, Kala Marcel, 
Kubík Petr, Kudláček Kamil, Kunický Daniel, Möller Rudolf, Nasadil Roman, Nieder Radek, On-
dra Lukáš, Ondráš Michal, Oršula Jan, Phan Quoc Thang, Slabý Luboš, Skopal Josef, Svoboda 
Ondřej, Šikula Jiří, Šnajdr Jakub,Vahala Jan, Všetečka Patrik
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Třída DnS 1: Provozní technika

Třídní učitel: RnDr. Miloslav Vlček
Bednář Tomáš, Brdečko Jiří, Bukovský Vít, Daněk Michal, Dračka Pavel, Eliáš Radim, Hanzl 
Roman, Husák Zdeněk, Keprt Tomáš, Kordík Petr, Krysl Filip, Kubík Adam, Kubík Lukáš, Kugler 
Patrik, Kujál Jiří, Kulka Michal, Liška Pavel, Martinec Tomáš, Moudrý Michal, Novotný Richard, 
Novotný Tomáš, Oščádal Lukáš, Pörner Karel, Pruša Miloš, Sojka Jiří, Sýkora Petr, Vrtal Michal, 
Vudia René, Zavadil Michal, Zvonek Jiří

104Obsah



Třída Dne 2: Provozní elektrotechnika

Třídní učitel: Mgr. Radomír omasta
Dostál Jakub, Filásek David, Foltýn Martin, Haiser Jakub, Halas Jakub, Huňáček Martin, Juras 
Tomáš, Juřena Libor, Katolický Tomáš, Kučera Jaroslav, Michna Jan, Mikéska Marek, Navrátil 
Vít, Pavel Petr, Pazourek Vojtěch, Prycl Petr, Skrutek Jakub, Svoboda Luboš, Šafránek Robin, 
Tomaško Petger, Tůma Tomáš

105Obsah



Třída DS 1a: Provozní technika 

Třídní učitel: Mgr. Iva Slabá
Bohunický Miroslav, Daněk Lukáš, Gryc Kamil, Hakl Ladislav, Chaloupka Miloš, Kabelka Mi-
roslav, Kokeš Václav, Krejčí Ivo, Němec Pavel, Stodola Vladimír, Strouhal Ivo, Široký Michal, 
Valoušek Jan, Vaněček Tomáš, Wagner Robin

Třída DS 1B: elektrotechnika

Třídní učitel: Ing. Vladimír Balík
Bank Vladimír, Celý Roman, Dell Roman, Gregr Lukáš, Kresl Pavel, Markovič Ivan, Otta Viktor, 
Tesáček Aleš, Varmuža Jan, Židek Miroslav

Třída DS 2: Provozní technika, elektrotechnika

Třídní učitel: Mgr. alena Špaňhelová
Bradáč Roman, Bureš Bronislav, Caletka Michal, Čech Robert, Diviš Ladislav, Doffek Aleš, 
Forétar Milan, Halma Roman, Holánek Ladislav, Choleva Ondřej, Jančík Oldřich, Jandora Tomáš, 
Karafiát Josef, Kocum Libor, Kozubík Lukáš, Marčišin Jan, Masaryk Tomáš, Minx Bořivoj, Nevrtal 
Luboš, Palík Jaroslav, Partl Jan, Smažilová Renáta, Stuchlík Petr

Třída DS 3: Provozní technika, elektrotechnika

Třídní učitel: Mgr. Ivana káňová
Binder Ladislav, Buchta Pavel, Grepl Lukáš, Hájek Vojtěch, Kalousek Jakub, Konečný Michal, 
Kosečka Petr, Matušek Petr, Molík Miloš, Soukup Stanislav, Šlof Petr, Tonner Martin, Tribula 
Lukáš, Vašíček Michal
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Vedení školy
zleva: Ing. Jindřich Felkel – zástupce ředitele pro praktické vyučování 
 Ing. Pavel Pachlopník – zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
 Ing. Lubomír Štefka – ředitel školy
 Ing. Radomír Zugar – vedoucí úseku náboru žáků, propagace a dalšího vzdělávání
 RNDr. Jana Tillerová – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 Ing. Karel Tejkal – zástupce ředitele pro provozní záležitosti 
 Mgr. Hana Kratochvílová – zástupce ředitele pro teoretické vyučování

 Ing. Jana Režná – vedoucí ekonomického úseku 



zaMěstNaNCI ŠkOly

Učitelé odborného výcviku 
Bareš Ivo, Budín Petr Mgr., Dvořák Marek, Forman Vladimír, Gritz Robert Mgr., Gritz Tomáš, 
Horký Josef, Klauda Jan, Knap Zdeněk, Koutný Jiří, Krejbich Michal, Kujal Luboš, Kvapil Josef, 
Linhart Jiří, Maier Antonín, Martynink Miroslav, Meluzín Evžen, Němeček Vlastimil Mgr., Ond-
ráček Zdeněk, Oplatek Jiří, Procházka Jan, Rudolf Tomáš Ing., Smílek Jiří, Steinbock Petr Ing., 
Strnišťová Oldřiška, Vachová Dagmar, Vinš Jiří
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elektrotechnická praktická výuka
Ing. Steinbock Petr – vedoucí učitel OV, Mgr. Budín Petr, Bareš Ivo, Mgr. Gritz Robert, Gritz
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