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ZÁŘÍ 2022 

Začátek školního roku – vyučující SPŠ SE 

Školní rok 2022/2023 začal pro vyučující naší školy ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 8:00 h. Sešli jsme se v 8:30 h 

k zahajovací poradě, kde nás přivítal ředitel školy. Následně byli představeni nová kolegyně a noví 

kolegové, byli jsme seznámeni s tím, co se ve škole dělo během prázdnin (např. elektroinstalace 

a úprava tříd a sborovny ve 3. NP) a jaké probíhají projekty. Následně jsme se seznámili s plánem práce 

na další dny (školení BOZP, školení IT, školení Didaktika a metodika, setkání třídních učitelů, reparáty 

a komisionální zkoušky) a úkoly a otázkami pro práci předmětových komisí. 

 

 

Příchody: 

• Ing. Lukáš Franta – odborné předměty strojírenství 

• Ing. Lubomír Krejsa – odborné předměty elektrotechnika 

• Ing. Vladimír Krejsa – odborné předměty strojírenství 

• Mgr. Radek Mach – tělesná výchova 

• Ing. et Mgr. Andrea Táborská – odborné předměty strojírenství 

• Ing. Jiří Vastl – odborné předměty elektrotechnika 

 

Odchody 

• Ing. Jan Jakeš 

• PaedDr. Milan Vacík 
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Změny ve funkcích 

• Změny ve vedení školy – posílena pozice předsedů největších předmětových komisí - 

Ing. Kroupa (strojírenství), Ing. Lavička (dílny), Ing. Šimek (elektro)  

• Výchovný poradce – Mgr. Rolínek (1. a 2. ročníky, nadaní žáci), Ing. Paurová (3. a 4. ročníky) 

• Metodik prevence – Mgr. Šustrová 

 

Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2022 

Když se řekne škola, řada lidí si vybaví své učitele, spolužáky a případně i některé hodiny. Málokdo ve 

své paměti vyloví představu učeben a dalších míst v budově. Ale dobrá škola se stará i o své zázemí. 

O letních prázdninách se pokračovalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která je rozložena do několika 

let, letos bylo realizováno 3NP vč. Sborovny. Náklady se pohybovaly v milionových částkách. V 

souvislosti s pracemi na elektroinstalaci proběhlo nové vymalování prostor ve 3.NP a na několika 

místech byla položena nová podlaha, náklady v řádu statisíců. 

Škola konkrétně realizovala tyto úpravy a zajistila následnou vybavenost pro výuku: 

- nově byla vybavena učebna 28 z grantu ČEPS, a.s., za cca 858 000 Kč – hlavně pro předměty základy 

elektrotechniky a informační technologie; 

- nákupem byly doplněny notebooky a stolní počítače pro zaměstnance; 

- byly pořízeny nové tabule s dataprojektory – do učebny 11, 59, 28 + přesun smart tabule na učebnu 

46, 

- v učebně D26 byla rekonstruována elektroinstalace a na vybavení a úpravě učebny se smluvně 

podílela firma Engel, s. r. o., (v hodnotě necelého jednoho milionu korun), 

- proběhla úprava učebny D25, 

- došlo k úpravě elektroinstalace v učebně 42 (přípravná fáze pro přesun IT učebny při plánovaných 

stavebních úpravách školy – plán přístavby na školním dvoře z projektu IROP). 
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O letních prázdninách bylo opět provedeno čištění a reinstalace počítačů, revize školní datové sítě, 

nastavení počítačů, wifi a notebooků kvůli vyššímu zabezpečení dat. 

V průběhu podzimu 2022 proběhne výběrové řízení na další úpravy školy v podobě stěhování 

serverovny a klimatizace v řádu statisíců korun. V průběhu podzimních prázdnin bude celé 3. a 4. NP 

osazeno čipovým systémem (kabinety a laboratoře) 

 

 

Nová učebna 28 

Pro efektivnější výuku elektrooborů byla přes letní prázdniny 2022 nově vybavena učebna 28. Na 

zařízení této místnosti jsme obdrželi finanční dar od společnosti ČEPS, a. s., 858 000 Kč 

Tato učebna byla vybavena interaktivním projektorem, který usnadňuje jak práci učitele, tak učení 

žáků, dále 15 počítači pro žáky a jedním pro učitele od společnosti Acer se softwarem 

ClassroomManager. S tímto programem je možné kontrolovat žáky, co přesně v reálnem čase dělají, 

ale také učitel může poskytnout ze své stanice pomoc žákům. Systém pomáhá v poměrně krátkém čase 

otestovat všechny žáky v nabytých znalostech. 
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Do učebny bylo také instalováno 8+1 stanovišť se systémem Pasco. Cílem tohoto systému je přiblížit 

žákům možnosti automatického měření a jeho zpracování. Žáci mohou odměřovat elektrotechnické 

úlohy i manuálně a tvořit grafy a tabulky hned při měření. To jim může pomoci ihned odhalit případnou 

chybu. Pasco lze také rozšířit o další součásti, měřící přípravky pro výuku dalších předmětů jako je fyzika 

nebo mechanika (pevnost materiálů). 

Učebna 28 je také připravena na výuku informační technologie, elektroniky a praxí. V IT studenti 

programují, v Elektronice díky Pascu mohou sledovat například přenosové charakteristiky dvojbranu 

anebo charakteristiky jak pasivních, tak aktivních součástek. Na praxích studenti pracují v návrhovém 

prostředí Fusion 360, kde si mohou navrhnout plošný spoj a připravit návrh k výrobě. 

 

 

Nové dílenské učebny D 25 a D 26 

Učebna Elektroinstalace I. – D 25 

Tato třída se nově vybavila o konstrukce a elektro vybavení na světelné okruhy. Žáci si navrhnou 

světelné okruhy a poté sestaví kompletní elektroinstalaci. Čeká na ně i montérské sestavení 

elektroinstalace 

Učebna Elektroinstalace II. – D 26 

Tato učebna se kompletně proměnila. 

Změnila se na technologické pracoviště, které přehledně umožňuje bezpečnou a efektivní práci. 

Zásadní krok k dosažení přehlednosti pracoviště je striktní oddělení pracovního a přístrojového 

prostoru. Toto řešení přináší volnou plochu stolu pro vlastní práci a přehledně umístěné a snadno 

přístupné sestavy napájecích, měřicích a dalších přístrojů v přístrojové nástavbě. Modularita celého 

systému dovoluje navrhnout a vytvořit pracoviště, které přesně odpovídá požadavkům konkrétního 

úkolu i osobním potřebám studenta. Jsme přesvědčeni, že bezpečné, přehledně vybavené a esteticky 

sladěné pracoviště vytváří tvůrčí a produktivní pracoviště pro studenty. 
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1. 9. 2022 – Zahájení školního roku 

Dne 1. 9. 2022 začal nový školní rok. Žáci 1. ročníků se sešli se svými třídními učiteli v 8:00 h ve svých 

kmenových třídách, kde byli zj. poučeni o bezpečnosti a chování na školní akci a následně v 10:00 h 

odjížděli na adaptační školní výlet na Šumavu (do 3.9.2022). 

Žáci 2.–4. ročníků strávili ve škole 4 vyučovací hodiny, kdy byli seznámeni se zněním školního řádu, 

klasifikačního řádu a proškoleni v BOZP a první pomoci. Následně vyplnili test přes Forms a stvrdili tak 

své proškolení. 

1. – 3. 9. 2022 – Adaptační kurz pro 1. ročníky 

Hned po úvodních třídnických hodinách vyrazili žáci 1. ročníků na adaptační kurz do Nové Pece. Poprvé 

v historii konání adaptačních kurzů (letos proběhl 3. ročník) jsme měli 100% účast (celkem se zúčastnilo 

103 žáků). 

Ubytovaní jsme byli v nově zrekonstruovaných chatkách v LT Jezero na břehu lipenské přehrady. 

Programem kurzu bylo seznámení žáků s dynamikou třídy. Třídní učitelé si pro své třídy připravili různé 

seznamovací hry a všechny třídy prošly projektem Tygří svět. Učitelé tělesné výchovy přichystali 

sportovní program a aktivity k vyplnění volného času v táboře (frisbee, fotbal, badminton, volejbal, 

nohejbal a crossball). 

V pátek žáci absolvovali celodenní turistický výlet na Plešné jezero, část žáků se dokonce vydala 

na hřebenovou túru přes horu Plechý. Na konci dne měli žáci v nohách cca 30 km. V sobotu finalizovaly 

poznávací hry jednotlivých tříd. 

Odvážná skupinka 13 žáků rovněž využívala ranního koupání v Lipně jako otužovací metody na podporu 

svého zdraví. 

Třídní učitelé i tělocvikáři (Ing. et Mgr. Táborská, Mgr. Rolínek, Mgr. Helm, Ing. Šimek, Mgr. Požárek, 

Mgr. Bican, Mgr. Mach) zhodnotili adaptační kurz jako velmi přínosný. Žáci chválili jednotlivé aktivity, 

stravování i krásnou okolní přírodu. 
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2. 9. 2022 – Začátek výuky 

Výuka probíhala 1.–4. vyučovací hodinu. Od pondělí 5. 9. 2022 se učilo dle platného rozvrhu v plném 

rozsahu. 

 

6. 9. 2022 – Přednáška Technologická gramotnost 

V úterý 6.9.2022 se na naší škole konala přednáška o Technické gramotnosti. Od 8:30 h do 10:30 h 

navštívili přednášku žáci 1. ročníků. Druhý ročník si vyslechl stejně zajímavé odborné informace od 

10:45 h do 12:45 h. 

Cílem přednášky bylo (a je) vzdělávat mladé studenty v oboru moderních technologií jako je 

Elektromobilita, Umělá Inteligence, IoT, 5G a kyberbezpečnost. Lektorem byl student Fakulty 

elektrotechnické ČVUT v Praze, generálním partnerem projektu je ŠKODA AUTO, a. s., partnerem ČEZ, 

a. s., a odborným garantem GasNet, s. r. o. 

Během přednášky žáci dostali odpovědi např. na tyto otázky: Vymizí spalovací motory? Je 

elektromobilita trendem budoucnosti? Ovládne nás umělá inteligence? Proč není 5G o rychlostech 

připojení? Co všechno se o nás mohou dozvědět provozovatelé webových stránek? 

Takovým malým překvapením pro žáky bylo, že moderní technologie už nejsou jen o matematice, 

fyzice a programování, ale také o společenských vědách a etice. Žáci měli možnost se při přednášce 

přímo dotazovat a upřesňovat si nové informace. Na konci přednášky proběhla soutěž přes Kahoot, 

kde žáci uplatnili nově nabyté vědomosti. Přednáška byla bezplatná. 
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7.–8. 9. 2022 – Testování úrovně znalostí angličtiny v Britském 

centru 

Ve dnech 7. a 8. 9. 2022 proběhlo v Britském centru Jihočeské univerzity (BC JU) testování úrovně 

znalostí angličtiny u žáků prvních ročníků naší školy. Hlavním přínosem celé akce je zjistit počáteční 

znalostní úroveň žáků, aby výuka reflektovala reálné potřeby žáků. 

Zároveň tím škola podpořila moderní trend v provázanosti učiva a přípravy na standardizované 

celosvětově uznávané "Cambridge Exams", které naše škola od úrovně B2 akceptuje jako náhradu 

profilové maturitní zkoušky z AJ. 

Poděkování patří zejména ředitelce centra paní Šamalíkové a zaměstnankyním BC JU, které testování 

zajišťovaly a vyšly požadavkům naší školy maximálně vstříc. Celá akce navazuje na již započatou 

spolupráci školy a Britského centra JU z loňského roku, kdy nám BC JU poskytlo bezplatně lektory pro 

přípravu na jazykové zkoušky. 
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8. 9. 2022 – Zveřejněna nabídka zájmových kroužků 

Dne 8. 9. 2022 byla na školním webu zveřejněna nabídka zájmových kroužků, které nabízejí vyučující, 

někteří studenti i externí osoby pro studenty SPŠ SE a žáky ZŠ. Kroužky jsou zdarma.  
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Září 2022 – Podzimní maturitní zkoušky 

Naše škola byla letos spádovou školou při podzimních maturitních didaktických testech pro 

českobudějovický okres. Ve čtvrtek 1. 9. se psal DT z českého jazyka a literatury. V pátek 2. 9. se psal 

DT z jazyků (NJ a AJ) a z matematiky. 

Dále se 7. a 8. 9. se psaly popořadě opravné písemné práce z ČJ a z AJ. 12. 9. se konaly opravné praktické 

zkoušky z odborných předmětů. 13. 9. proběhly podzimní ústní zkoušky strojařů a 14. 9. ústní zkoušky 

elektro. U strojařů nakonec jeden maturant neuspěl při obhajobě maturitní práce a u elektrikářů jeden 

maturant neuspěl při druhém pokusu ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. Oba maturanti 

mohou konat opravné zkoušky v nadcházejícím jarním termínu. 

 

12.–16. 9. 2022 – Cyklokurz 3.EB a 3.SA 

V pondělí 12. září vyrazily dvě třídy naší školy na sportovní a cyklistický kurz do chatového tábora Nový 

Řadov na Třeboňsku. 

Po příjezdu jsme se ubytovali a po obědě jsme se vydali na první cyklovýlet. Rozdělili jsme se na dvě 

skupiny, kdy rychlejší a zdatnější žáci jezdili následně s Mgr. Bicanem a Mgr. Požárkem delší trasy, 

ostatní se připojili k Mgr. Petržalové a Mgr. Kováříkové a jezdili kratší trasy volnějším tempem. 

Za týden jsme najezdili cca 90 a 180 km a nachodili cca 50 km. Další čas byl tráven sportovním vyžitím 

v nohejbale, volejbale, badmintonu, ale také koupáním v bazénu. 
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Cílem cyklovýletů byla Třeboň, Stráž nad Nežárkou, ale také rybník Rožmberk, Stará Hlína, Rozvodí, 

Stříbřec a Stříbřecký most, Mláka, Šimanov, Pístina. Žáci se také vždy dozvěděli něco zajímavého, co se 

pojilo s místem, kterým jsme projížděli – kde se narodil Karel Čurda (zrádce parašutistů a atentátníků 

na Heydricha), v jakých pohádkách se objevil bílý most přes rybník Vítek, jak stavěl rybníky Jakub Krčín 

z Jelčan, v kterém okně třeboňského zámku zemřel Petr Vok z Rožmberka, kdo byla Ema Destinnová, 

funkci Rozvodí apod. 

A protože nám i trošku pršelo, tak došlo i na různé společné hry – po menších skupinkách se hrály 

karetní hry Bang, Prší a Žolíky, dále např. kostky či otázky a odpovědi hry Česko. Také se hrály hry v 

třídních kolektivech – např. o kulturních tradicích zemí; přednes abecedy různým způsobem; řeknu, co 

mám rád; blázinec; vědecká přísloví. 

Kurz stmelil kolektivy tříd, někteří byli překvapení sami sebou, kolik toho ujeli na kole. Někteří si uměli 

stěžovat, jiní dokázali problémům nastavit čelo i obě tváře. Celkově se kurz povedl a bavil nás i přes 

horší jídlo a ne vždy slunečné počasí. 
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Září 2022 – ŠMP: Zřízena online schránka důvěry 

V září 2022 jsme na SPŠ SE zřídili online schránku důvěry:  https://www.schranka-

duvery.cz/schranka/6af02517. Jedná se o doplnění nabídky služeb Školního poradenského pracoviště 

(ŠPP). Pokud mají naši žáci jakýkoli problém, mohou se obracet i na pracovníky ŠPP, tedy na Mgr. 

Rolínka, Ing. Paurovou a na Mgr. Šustrovou. Kromě osobního setkání je v případě potřeby možné využít 

také schránky důvěry umístěné v přízemí školy. Pokud upřednostňují online komunikaci, mohou nám 

nyní napsat i přes online schránku důvěry.  

 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/6af02517
https://www.schranka-duvery.cz/schranka/6af02517
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Září 2022 – ŠMP: Měsíc na téma Tabák, tabákové a nikotinové 

výrobky 

V rámci září, měsíce na téma Tabák, tabákové a nikotinové výrobky, byl vyhlášen Den bez cigaret 

a nikotinových sáčků. Konal se 27. 9. 2022. 

Cílem této aktivity bylo nabídnout studentům a vyučujícím, aby si vyzkoušeli jeden den bez těchto 

zlozvyků (závislostí), pokud jim holdují. Ti, kteří výzvu přijali, mohli následně popsat své pocity a den 

i pro sebe zhodnotit v anonymním dotazníku. 

V rámci prevence také studenti i vyučující získali informace týkající se škodlivosti nikotinových sáčků 

i cigaret, odkaz na web www.bezcigaret.cz a kontakt na národní linku pro odvykání kouření – 

800 350 000. 

 

 

29. a 30. 9. 2022 – Ředitelské volno 

V návaznosti na státní svátek (28. září) bylo na 29. a 30. září vyhlášeno ředitelské volno. 
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ŘÍJEN 2022 

4. 10. 2022 – Exkurze a soutěž na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně 

4. října 2022 museli studenti vstávat brzy. V 6:00 hodin jsme totiž vyráželi na dlouho očekávanou akci, 

a to na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna.  

Brněnské výstaviště je poměrně rozlehlé a výstavou byly naplněny téměř všechny pavilony. V pavilonu 

P se nacházela mj. i expozice firmy Heidenhain. Na jejich stánku byla, kromě vystavených výrobků, 

instalována cvičná programovací pracoviště používaná k soutěži mladých programátorů v dialogu 

Heidenhain. Za naši školu se soutěže zúčastnili Martin Jan a David Svoboda ze 4.SB. Zadání bylo 

poměrně náročné, ale díky kvalitní přípravě se soutěžícím dařilo. 

Hlavním úkolem bylo sestavit CNC program v systému Heidenhain dle výrobního výkresu a přiloženého 

zadání technologického postupu. Na zadaný úkol měli 90 min času. Hlavní výherce dostal speciální 

věcnou cenu a pozvánku do sídla společnosti Heidenhain, kde si pak může daný program odzkoušet 

a součástku vyrobit. Student Martin Jan obsadil ve velké konkurenci krásné 2. místo. Gratulujeme. 

Exkurze se kromě zmiňovaných soutěžících studentů zúčastnili i žáci ze tříd 2.SA, 2.SB a 3.SA. Ti si 

během dne s velkým zájmem prohlédli expozice strojírenských firem z celého světa. Studenti načerpali 

velké množství znalostí a odnesli si nejen propagační materiály, ale i drobné reklamní předměty. 

Ing. Čejka, Mgr. Vondrášek, Mikoláš Dis. 
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7. 10. 2022 - Jeden den studentem na ČVUT – FEL 

V pátek 7. 10. 2022 jelo 17 žáků naší školy společně s žáky Gymnázia Česká do Prahy na exkurzi na 

ČVUT FEL do Prahy. V tento den jsme se měli seznámit s výukou na zmíněné fakultě a s ostatními 

činnostmi na ní. Cílem bylo motivovat nás k dalšímu studiu na FEL. Tento „jiný DOD“ byl organizován 

a financován firmou Robert Bosch, spol. s r. o. 

Po příjezdu nás uvítal mluvicí robot Ludvík a byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Navštívili jsme Katedru 

měření a Katedru telekomunikací. Dopoledne nám byly ukázány učebny pro obor cyber security a vývoj 

nové technologie 6G. Na oběd jsme šli do místní menzy. Tu jsme všichni zhodnotili velice kladně. 

Po obědě jsme nahlédli do výuky a prošli jsme učebny robotiky, novou nanolaboratoř pro vývoj 

polovodičů. Také nám byly ukázány dva velmi zajímavé projekty. Jedním z nich je eForce, ve kterém 

studenti navrhují, staví a závodí v elektrických formulích. Ten druhý je propojení studentů technických 

a uměleckých škol, při kterém vznikají například taneční představení s grafickou simulací tanečníka na 

stěnách. Výukový program mě zaujal, i když je převážně zaměřený na studenty IT a slaboproudu. Jediná 

negativní stránka je vzhled školy, kdy převládá šedivá nevzhledná architektura minulého století. 

Vojtěch Drachovský (3.EB) 
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12. 10. 2022 – Školní kolo v pIšQworkách 2022 

12. října 2022 u nás proběhlo školní kolo turnaje v pIšQworkách. Piškvorek se může zúčastnit opravdu 

každý – nemusí vynikat v matematice, ani se účastnit olympiád. 

I letos jsme proto měli velký počet přihlášených (celkem 64 účastníků). Na třetím místě se nakonec 

umístil Matěj Kopeček (2.EB), na druhém místě Adam Nechvátal (2.EB) a prvenství si připsal Martin 

Král (4.EA). 

Vítězové mají nyní za úkol sestavit pětičlenný tým, který se zúčastní oblastního a později případně 

krajského kola soutěže. Všem účastníkům děkujeme za skvělou atmosféru a nadšení, se kterým 

bojovali. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších kol! 
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13. 10. 2022 – Hrdá škola: Třetí Suit-up den na SPŠ SE 

Dne 13. 10. 2022 se na SPŠ SE uskutečnil první z vybraných dnů projektu Hrdá škola. Jednalo se o Suit-

up den, tedy událost, kdy přišli studenti a vyučující do školy slavnostně oblečeni. 

Některé třídy měly velmi početnou účast, u jiných se vyskytlo slavnostně oblečených odvážlivců méně, 

přesto se ve čtvrtek po škole pohybovalo velké množství studentů a vyučujících, kteří si den ve 

svátečním společně užili. Jak to některým z nich slušelo, můžete posoudit na fotografiích níže. 
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14. 10. 2022 – Trénink formule ČVUT 

Dne 14. 10. 2022 se mohli vybraní žáci druhého ročníku naší školy zúčastnit akce „Trénink formule 

ČVUT“. Tato akce se konala v Českých Budějovicích v ulici Karolíny Světlé na autocvičišti UAMK. 

Studenti ČVUT nám představili svou formuli, kterou si sami navrhli a zkonstruovali. Také jsme měli 

prostor pro dotazy. Zhlédli jsme několik komentovaných prezentací, které se týkaly konstrukce 

formule, motoru, pneumatik a aerodynamiky. „Od druhu pneumatik se odvíjí celé sestavení formule, 

“ řekl pilot a student ČVUT. Nejzajímavější byla informace, že formule obsahuje hybridní systém 

s elektrickými motory, které jí pomáhají při výjezdech ze zatáčky. 

Představená formule je pravděpodobně jediná formule hybrid na celém světě. Byla týmem navržena 

jako pátá v pořadí a je ze všech dosud sestavených nejrychlejší. Tým s touto formulí závodí po celé 

Evropě. 

Skupina našich studentů byla rozdělena na tři stanoviště, odkud jsme mohli sledovat rychlou jízdu 

formule. Během celého programu jsme měli možnost si jízdu ve formuli i vyzkoušet, ale jen 

na připraveném simulátoru. Do kokpitu formule jsme se zatím nedostali, možná až v budoucnu jako 

studenti ČVUT. 

Na závěr akce jsme losovali a výherci si odnesli například vrtačku či trička od sponzorské firmy Robert 

Bosch, spol. s r. o., která akci organizovala a financovala 

Jan Piskáček, Adam Nechvátal (2.EB) 
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14. 10. 2022 – Energetická olympiáda 

14. října 2022 se konalo již 5. kolo Energetické olympiády. Jde o svého druhu jedinou soutěž v oboru 

energetika, která je určená pro žáky středních škol. Ti za danou školu soutěží v týmech. 

Školního kola se letos zúčastnili převážně žáci 2. ročníků, i když je tato akce určena spíše pro vyšší 

ročníky. Při řešení on-line úkolů studenti používali mimo jiné aplikaci „Přenosová soustava 3D“, která 

pomocí názorných modelů přibližuje českou elektroenergetickou přenosovou soustavu. 

Soutěžilo bezmála 470 týmů z celé České republiky. Naši žáci se umístili na 92. (Ondřej Kříž, Jakub 

Kočárek a Martin Pavlík), 107. (Matěj Kopeček a Libor Homolka) a 177. místě (Denis Majrich, Miroslav 

Sojka a Radim Barták).  

 

17. 10. 2022 – Exkurze do firmy ŠKODA AUTO, a. s. 

17. října 2022 vyrazili žáci třídy 3.EB a část žáků z třídy 3.EA a 2.SA na exkurzi do automobilky ŠKODA 

AUTO a. s. sídlící v Mladé Boleslavi. Od školy se vyráželo v 8:30 a cesta autobusem trvala, vzhledem 

k ranní dopravní špičce, téměř čtyři hodiny. 

Po příjezdu se nás ujaly dvě průvodkyně. Jako první jsme navštívili lisovnu s automatickou linkou, kde 

jsme se seznámili s průběhem práce v této části výroby. Rovněž nám zde představili lisy a jejich formy 

(lisovací forma může vážit až 50 tun). Druhou zastávkou byla montovna vozidel, kde jsme mohli vidět, 

jak se instaluje auto od karoserie až po svatbu, tj. připojení karoserie s podvozkem. Dále jsme zde měli 

možnost pozorovat montáž vnitřku vozidla (palubní desky atd.) a prohlédnout si odpojení dveří 

od zbytku karoserie. 

Zaměstnanci firmy byli velmi mile překvapeni znalostmi našich žáků (o výrobě automobilů, ale 

i o samotné společnosti ŠKODA AUTO). 

Posledním bodem programu bylo ŠKODA muzeum. Zde je k vidění například rally auto, se kterým 

vyhráli Švédové Pontus Tidemand a Jonas Andersson, a dále různě stará vozidla. Návštěvníci mohou 

na exemplářích pozorovat vývoj samotných vozidel i jejich motorů. Na závěr si někteří žáci vyzkoušeli 

projížďku na dráze ve virtuální realitě. 
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19. 10. 2022 – Přednáška S Erasmem na Kypr 

Dne 19. 10. 2022 proběhla v posluchárně přednáška S Erasmem na Kypr. Účastníci programu Erasmus+ 

vyprávěli studentům i vyučujícím o svých zážitcích ze stáže na Kypru. Kromě skupiny studentů se svým 

popisem stáže také Mgr. Mirka Kováříková a Mgr. Nikola Reitingerová. 

 

 

19. 10. 2022 – Den otevřených dveří č. 1 

Dne 19. 10. 2022 se od 16:00 h uskutečnila akce zvaná Den otevřených dveří. Akce měla oproti 

předchozím letům zcela novou koncepci. 

Tentokrát se zájemci o studium na naší škole i jejich rodiče mohli po škole pohybovat zcela volně. 

Nejednalo se o organizovanou prohlídku školní budovou, ale příchozí měli k dispozici plánek s rozpisem 

aktivit a představení předmětů a mohli si sami zvolit, na které stanoviště se podívají. 
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24. 10. 2022 – Den bez energy drinků a bez kávy 

Na 24. 10. 2022 byl naplánován Den bez energy drinků a bez kávy. Cílem bylo, abychom se všichni 

zkusili zamyslet, zda té kávy / energetických nápojů nepijeme přespříliš a zda takový den „bez“ vůbec 

zvládneme. 

 

Na konci dne pak studenti i vyučující dobrovolně vyplnili dotazník, kde sdělovali, jak byli v daném Dnu 

úspěšní – a je třeba dodat, že opravdu byli, příp. zhřešili jen minimálně. Den „bez“ však byl pro mnohé 

z nich poměrně hodně náročný. 

 

25. 10. 2022 – Online konference READYCON Česko 2022 

Dne 25. 10. 2022 se třídy 2. ročníku zúčastnily online konference o budoucnosti trhu práce a trendech 

ve vybraných oborech s názvem READYCON Česko 2022. 
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Celá událost proběhla prostřednictvím online vysílání, které se promítalo ve čtyřech učebnách naší 

školy. Záměrem akce bylo poskytnout žákům přehled o aktuálních trendech na trhu práce a nastínit 

možné scénáře vývoje budoucnosti. 

Studenti nejprve sledovali pořad o budoucnosti trhu práce, následně pak relaci s názvem 

Elektrotechnika / Strojírenství (podle toho, zda se jednalo o žáky oboru strojírenství, nebo oboru 

elektrotechnika) a nakonec se podívali na pořad o dovednostech pro 21. století, který byl zaměřen 

na klíčové dovednosti blízké budoucnosti. 

 

31. 10. 2022 – Exkurze tříd 1.EM a 1.ER na pracoviště ZZS JčK 

Dne 31. 10. 2022 se dvě třídy 1. ročníku zúčastnily exkurze na pracoviště ZZS JčK a na protialkoholní 

záchytnou stanici v Českých Budějovicích. Žáci měli tímto jedinečnou možnost se seznámit s organizací, 

náplní a chodem práce záchranářů. 

Na ZZS si studenti mj. prohlédli záchranářské vybavení a vozový park. Seznámili se také se základy první 

pomoci, někteří si vyzkoušeli i resuscitaci a následně dostali zpětnou vazbu, co zlepšit. Součástí exkurze 

bylo i nahlédnutí do prostor protialkoholní záchytné stanice, po jejíž prohlídce se žáci shodli, že by 

v cele na záchytné stanici skončit nechtěli. 

Děkujeme ochotnému personálu ZZS JčK v Č. Budějovicích za umožnění exkurzí a poskytnutí cenných 

informací nejen k první pomoci. 
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Říjen 2022 – Logická olympiáda 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, která je založena na logických úlohách. 

Žáci středních škol soutěžili v kategorii C, do které se zapojilo 17 661 řešitelů, z toho 1 060 v Jihočeském 

kraji. 

Z naší školy se do soutěže zaregistrovalo 23 žáků, kteří měli v období od 15. do 21. října 2022 za úkol 

vyplnit on-line půlhodinový test plný logických úloh, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 

přístup. 

Žáci naší školy si vedli velmi dobře. Devatenáct z nich se umístilo mezi 75 % nejlepších řešitelů 

základního kola. Nejlépe si vedl Daniel Dufek ze třídy 1.S, kterému patří 76. místo (ze 1 060 účastníků 

v Jihočeském kraji); Jan Vozábal (1.ER) skončil na 104. příčce a Martin Král (4.EA) na 163. místě. 
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LISTOPAD 2022 

2.–3. 11. 2022 – Přednáška na VŠTE Jádro pro budoucnost 

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 se třídy 3.EA a 3.EB zúčastnily dvou přednášek na téma Jádro 

pro budoucnost. Akce se konala v areálu VŠTE v Českých Budějovicích (v aule E1). 

Ve středu 2. 11. 2022 si studenti poslechli přednášku Jádro pro budoucnost I. Přednášejícím byl Ing. 

Petr Závodský, generální ředitel ETE I (Elektrárna Temelín) a EDU II (Elektrárna Dukovany II). Přednáška 

nabídla pohled do budoucnosti jaderné energetiky a řešila se i stavba nových bloků (včetně rozpočtů). 

Následně bylo studentům vysvětleno, proč je jaderná energie nazývána „čistou energií“ a z jakých 

důvodů je lepší než energie z ostatních zdrojů. Přednáška byla zajímavá a přínosná. 

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 se pokračovalo přednáškou Jádro pro budoucnost II, přednášejícími byli Ing. 

Pavel Šimák, Ing. Vladimír Šula a Bc. Andrea Barboříková. Jejich přednáška se od té předešlé výrazně 

lišila – šlo spíše o příspěvky tří zaměstnanců ETE, kteří popisovali svou náplň práce. Na některé 

studenty to působilo spíše jako náborová přednáška. Na konci byla studentům nabídnuta možnost 

stipendií. 

Obě přednášky studenty obohatily jak v oblasti studovaného oboru, tak pracovního uplatnění. 

 

 

3.–5. 11. 2022 – Výstava Vzdělání a řemeslo 

Ve dnech 3.–5. 11. 2022 se zástupci učitelů a žáků naší školy zúčastnili 27. ročníku největší přehlídky 

středních škol, učilišť a vysokých škol v jižních Čechách, tedy akce Vzdělání a řemeslo 

na českobudějovickém Výstavišti. 

Jedná se o expozici škol nejen z Jihočeského kraje, která je určena především žákům 2. stupně 

základních škol. I naše škola zde zájemcům představila své studijní obory. 

Některé školy zde pravidelně vystavují společně s významnými zaměstnavateli z regionu, se kterými 

dlouhodobě spolupracují – naše škola je například partnerskou školou Skupiny ČEZ. Zájemci o studium 

na naší škole se zastavovali nejen u našeho vnitřního stánku v pavilonu T1, ale velký ohlas vzbudila 
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i možnost nahlédnout pod kapotu naší nové studijní pomůcky Škoda ENYAQ iV 80 na venkovní výstavní 

ploše a možnost svezení v tomto plně elektrickém SUV. 

Součástí výstavy jsou i desítky studentských soutěží. V rámci zapojování a ovládání točivých strojů 

vybojoval David Kodada ze 4.EB krásné 3. místo a v soutěži v programování CNC strojů se David 

Svoboda ze 4.SB umístil rovněž na 3. příčce. 

 

  

 

4. 11. 2022 – Přednáška Energetická gramotnost 

Dne 4. 11. 2022 se třídy 1.EE a 1.ER zúčastnily přednášky o energetice v posluchárně naší školy. 

Přednášku si připravili zaměstnanci z blízké Jaderné elektrárny Temelín (JETE). 

Žáci byli seznámeni se současnou energetickou situací u nás i ve světě a dozvěděli se, ve 

zjednodušeném výkladu, jak fungují jednotlivé druhy elektráren a jaký podíl na výrobě energie mají 

v České republice. Přednášející žákům vysvětlili, které elektrárny by se měly v budoucnosti rozvíjet, 

proč a jakým způsobem a kterých bychom se měli naopak zbavit z důvodu emisí a ekologického 

dopadu na okolní prostředí. Zmíněn byl i fakt, že i přestože jsou ztráty na elektrickém vedení vysoké, 

neumíme je zatím snížit a situaci uspokojivě vyřešit. 

Dalším tématem přednášky byla radiace – důkaz její existence a způsoby jejího měření. Přednášející 

upozornili žáky na skutečnost, že radiace je přítomna, byť v minimálním množství, všude kolem nás. 

Zaměstnanci JETE si dovezli několik předmětů a žákům ukázali, že radiace závisí na vzdálenosti 

od daného předmětu. Žáci si rovněž vyzkoušeli, že k zastínění radioaktivního předmětu lze dokonale 

použít i člověka, tedy například svého spolužáka. 

Zmínka byla i o elektromobilitě – o jejím budoucím směřování, o jejích výhodách i nevýhodách. 

Za nevýhodu byla označena skutečnost, že se zavedením elektromobility samozřejmě stoupá spotřeba 

elektrické energie, což znamená, že musíme být následně schopni vyrobit dostatečné množství této 
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energie. S tím souvisí největší problém týkající se energetiky – fakt, že zatím nejsme schopni elektrickou 

energii skladovat a uchovávat ve větším množství. 

Během přednášky žáci odpovídali na dotazy přednášejících. Ti, kteří otázku zodpověděli správně, získali 

odznáček či jinou odměnu. 

Žáci zhodnotili přednášku jako velmi přínosnou a zajímavou, rovněž je bavilo zodpovídat dotazy 

a soutěžit o drobné ceny. 

 

 

 

9. 11. 2022 – Třídní schůzky 

Dne 9. 11. 2022 proběhly od 16:00 h třídní schůzky. U 4. ročníků měly schůzky pozměněnou koncepci 

– nejprve se na ně dostavili vyučující maturitních předmětů a podali rodičům základní informace o tom, 

jak maturita vypadá a jaké jsou požadavky na její úspěšné zvládnutí. Následně dostal již klasicky prostor 

třídní učitel, aby s rodiči řešil další třídní záležitosti.  

U tříd 4.SA a 4.SB mezi rodiče ještě zavítala skupina 3 zástupců z řad studentů, aby rodiče informovali 

o nadcházejícím maturitním plese, který pořádají. 
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10. 11. 2022 – Oblastní kolo Pišqworek 

Dne 10. listopadu 2022 se v budově Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích konalo oblastní kolo 

soutěže v pIšQworkách. O postup do krajského kola bojovalo celkem 11 pětičlenných týmů. Naši školu 

reprezentovaly dva týmy. 

Tým „?ρiΨΩμξΓ!“ (?pIšQworky!) ve složení Denis Kronus (1.EM), Matěj Kopeček (2.EB), Adam 

Nechvátal (2.EB), Martin Král (4.EA) a David Majer (4.EA) a tým „Kabílkáři“ tvořený Davidem 

Maxmiliánem Valešem (3.EA), Ondřejem Rychlým (3.EA), Petrem Hanzalem (3.EB), Lukášem 

Gutwirthem (4.SB) a Leonardem Larischem (4.SB). 

Po zahájení soutěže byly týmy rozlosovány do skupin, ve kterých hrál každý tým s každým. Nejlepší 

týmy následně postoupily do dalších soubojů o medailové pozice. Náš tým „?ρiΨΩμξΓ!“ pod vedením 

Martina Krále skončil těsně před branami finále, když remizoval s týmem, který měl celkově lepší skóre. 

„Kabílkáři“ tentokrát neměli svůj den a i přes velkou snahu kapitána týmu D. M. Valeše nepostoupili ze 

skupiny. 

 

 

 

 

16. 11. 2022 – Přednášky o EU pro třídy 3.SA a 3.SB 

Dne 16. 11. 2022 se ve třídách 3.SA a 3.SB uskutečnily přednášky o Evropské unii. Jednalo se o akce 

uspořádané v rámci výuky předmětu ZSV. 

Přímo ve třídách tak přednášela Bc. Zuzana Trubelová, regionální koordinátorka informačních aktivit 

o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice. Studenti získali mnohé nové informace o EU, členských 

státech, symbolech, společně s přednášející si ujasnili výhody a nevýhody členství v EU a dozvěděli se 
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i zajímavé informace o euru. Část přednášky se také věnovala aktuálnímu předsednictví České 

republiky v Radě EU, a tedy i současné úloze ČR v Evropské unii. 

 

 

16. 11. 2022 – Výstava „Střípky revoluce“ na SPŠ SE 

U příležitosti nadcházejícího 17. listopadu jsme na chodbě ve 2. patře (naproti učebnám č. 50 a 52) 

nainstalovali výstavu Střípky revoluce. 

Výstava popisuje výrazná témata roku 1989. Slovem „střípky“ jsou myšleny vzpomínky konkrétních 

pamětníků, kteří revoluční události daného roku zažili. Jedná se o počin neziskové organizace Post 

Bellum, nabízený v rámci projektu Samet na školách. 

Naši studenti si mohou vystavené plakáty prohlédnout a pročíst kdykoli o přestávkách. Pokud má navíc 

někdo ze spolužáků mobilní zařízení s operačním systémem iOS, může se domluvit s ostatními 

a společně využít prvků rozšířené reality, tedy s pomocí aplikace Festival svobody si po namíření 

mobilu na jednotlivé fotografie pustit např. záběry z Národní třídy nebo vyprávění pamětníků. 
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Plakáty ale budou jistě přínosné i samy o sobě – na chodbě budou viset určitě nejméně do konce 

listopadu. 

K aktuálnímu tématu doporučujeme i dokumenty a filmy od společností Seznam.cz (Slavné dny) 

a JSNS. S některými se již studenti seznámili v rámci výuky ZSV (např. film 1989: Z dopisů psaných přes 

železnou oponu). 

 

18. 11. 2022 – Ředitelské volno 

Na 18. 11. 2022 bylo s ohledem na žáky ubytované v domově mládeže vyhlášeno ředitelské volno 

(platilo pro všechny žáky SPŠ SE). 

Vyučující však volno neměli, byli klasicky v práci a zúčastnili se několika porad – s vedením školy, třídní 

učitelé pak se školní metodičkou prevence a výchovnými poradci. Nakonec proběhly schůze 

jednotlivých předmětových komisí.  

 

20.–25. 11. 2022 – Verona – stáž studentů v rámci Erasmus+ 

mobility 

Díky vítězství v programátorské soutěži T-Profi (Talenty pro firmy) měl tým SPŠ SE (ve složení Ondřej 

Kříž, Tomáš Mácha, Vojtěch Kodat a Dominik Cigánek) možnost zavítat do italské Verony. 

Exkurze se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ mobility a díky spolupráci naší školy s Jihočeskou 

společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., v Českých Budějovicích. 

Žáci si prošli všechna krásná místa ve Veroně a zároveň se seznámili s vrstevníky z ostatních zemí. 

V rámci stáže, která nesla název „Innovation“, žáci dále navštívili například Hospodářskou komoru ve 

Veroně, Stem Club 311 nebo inkubátor ve městě Rovigo. 
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22. 11. 2022 – Začátek webinářů Příprava na přijímací zkoušky 

z ČJL a z MAT 

Od 22. 11. 2022 začaly pravidelné úterní a čtvrteční webináře určené pro 9. ročníky. Náplní webinářů 

jsou již tradičně témata z ČJL a z MAT potřebná pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky na naši školu. 

Online hodiny (prostřednictvím MS Teams) budou probíhat jednou týdně od listopadu 2022 do března 

2023. Téměř každé úterý od 22. 11. 2022 do 28. 2. 2023 od 17:00 h bude 45 minut věnováno českému 

jazyku a literatuře, čtvrtky od 24. 11. 2022 do 2. 3. 2023 matematice (také od 17:00 h). 

Účast je bezplatná, veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (e-mailem, přes MS Teams). 

Samotná účast či neúčast na webinářích nebude mít žádný vliv na hodnocení přijímacích zkoušek, jde 

o snahu pomoci žákům devátých tříd při přijímacím řízení na SPŠ SE.  

 

 

 

 

23. 11. 2022 – Exkurze na pracoviště ZZS JčK pro 1.EE a 1.S 

Dne 22. 11. 2022 se uskutečnila druhá část exkurzí na pracoviště ZZS JčK a Protialkoholní záchytnou 

stanici v Č. Budějovicích, tentokrát pořádaná pro třídy 1.EE a 1.S. 

Žáci byli seznámeni s celou koncepcí jihočeského záchranného systému. Program obsahoval mj. 

následující body: důležitost aplikace ZÁCHRANKA, první pomoc – vysvětlení, ukázka, možnost 

vyzkoušet si resuscitaci názorně na figuríně, prohlídka vozu záchranné služby – ukázka vybavení, 

zkouška přístrojů a pomůcek. Nechyběla ani návštěva na protialkoholní záchytné stanici. 
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Celkově se studenti dozvěděli mnoho zajímavého – např. počet sanitních vozů v Č. Budějovicích, jaký 

typ vozu vyjíždí k jakému případu, jak se liší tel. čísla 155 a 112, kolik výjezdů ZZS bývá za den, kde je 

heliport. Nechyběly ani praktické zkoušky typu měření EKG, masáž srdce, měření tepu. Žáci získali 

i informace o baby boxu. Reakce studentů na celou exkurzi byla velice pozitivní. Jen návštěva 

protialkoholní záchytné stanice se netěšila příliš velké oblibě, byť i ta studenty velmi zaujala (měli zde 

mnoho dotazů). 

Obecně je třeba šířit povědomí o první pomoci, a to i s ohledem na následky konzumace alkoholu 

a omamných látek. Obzvlášť důležité je to v aktuálním období maturitních plesů, proto jsme velmi rádi, 

že nám pracovníci ZZS JčK takovou exkurzi na jejich pracovišti umožnili. 

 

23. 11. 2022 – Subterra cup 2023 – okresní kolo dívek 

Dne 23. 11. 2022 jsme se v rámci soutěže Subterra cup 2023 zúčastnili okresního kola ve florbalu dívek. 

Naši školu reprezentovalo celkem 9 žákyň – Laura Kodadová (1.EE), Terezie Opalecká (1.EM), Kateřina 

Kubičková (1.S), Lucie Beránková (2.EB), Tereza Böhmová (2.SA), Tereza Hejlová (3.EA), Pavlína 

Koubová (3.SA), Tereza Morávková (3.SA) a Bára Procházková (4.EB). 
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Turnaj jsme začali výborně – první poločas jsme proti Střední škole obchodní (SŠO České Budějovice) 

vyhráli 3:1. Od té chvíle se ale naše výkony pohybovaly jako na houpačce. Nejlepší z nich jsme podali 

proti Gymnáziu Trhové Sviny, kdy nám vítězství uniklo o jediný gól až v samotném závěru (prohráli jsme 

3:4). 

Nakonec jsme v turnaji obsadili krásné 5. místo. Nejlepší hráčkou našeho týmu byla Bára Procházková, 

která vstřelila 8 gólů. 

 

23. 11. 2022 – Den bez batohů 

Dne 23. 11. 2022 se na SPŠ SE uskutečnil další ze dnů projektu Hrdá škola, a to Den bez batohů. 

Někteří studenti pro své učební pomůcky zvolili vskutku velmi originální obaly. Ve škole se tak objevily 

nejrůznější košíky, vozíky, pouzdra od hudebních a jiných nástrojů, kufříky či plastové kbelíky. Jeden 

student si dokonce učení donesl v mikrovlnné troubě. 
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24. 11. 2022 – Merkur PerFEKT Challenge 

Dne 24. 11. 2022 se konal již 9. ročník soutěže Merkur PerFEKT Challenge, který tradičně probíhal 

na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického (VUT) 

v Brně. 

Naše škola vyslala dva soutěžní týmy, konkrétně v kategoriích „Autonomní dopravní prostředek“ 

a „Svalem na robota“. Autonomní dopravní prostředek měl za úkol v co nejkratším čase samostatně 

projet určitou překážkovou dráhu. V kategorii „Svalem na robota“ byl dopravní prostředek ovládán 

„pilotem“, který pomocí svalu na holeni řídil směr pohybu vozítka. Jednotlivé úlohy jsou vždy 

postaveny ze stavebnice Merkur, o řízení se stará Arduino.  

Naši žáci postavili v obou kategoriích plně funkční prototypy, uplatnili nabyté znalosti, vlastní nápady 

a velkou bojovnost. Výsledkem je třetí místo v „Autonomním dopravním prostředku“ a čtvrté ve 

„Svalem na robota“. Celkem se soutěže zúčastnilo 20 průmyslových škol a 10 gymnázií, 54 soutěžních 

týmů a 216 účastníků. 
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26. 11. 2022 – Další DOD na SPŠ SE 

V sobotu 26. 11. 2022 se uskutečnil další Den otevřených dveří na SPŠ SE. Účast zájemců o studium 

byla velká. Zájemci o studium i jejich rodiče a další rodinní příslušníci se po škole pohybovali dle 

vlastních preferencí podle mapek, které jim byly k dispozici. Mohli si tak dle svého zájmu zvolit, na jaká 

stanoviště se podívají. 

 

Listopad–prosinec – Exkurze 4. ročníků do JETE 

Během listopadu a prosince se uskutečnily celkem 4 exkurze do Jaderné elektrárny Temelín. Exkurze 

byly naplánované pro jednotlivé třídy 4. ročníku. Dne 30. 11. 2022 JETE navštívila třída 4.EA, dne 

5. 12. 2022 žáci 4.EB, dne 7. 12. 2022 třída 4.SB a 13. 12. 2022 se do Jaderné elektrárny Temelín 

podívala třída 4.SA. 
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Na začátku exkurze si vždy třída prošla expozici JETE umístěnou v prostorách renesančního zámečku 

Vysoký Hrádek. Následně byla po poučení o bezpečnosti rozdělena do skupin, které postupně, 

za poutavého výkladu průvodkyní, prošly areálem jaderné elektrárny. Velmi zajímavá byla zkušenost 

s virtuální realitou, díky které se studenti i doprovod mohli podívat do míst, kam se běžně návštěvníci 

nepodívají (reaktor, chladicí věž…), ba dokonce vystoupat na samý vrchol chladicích věží a rozhlédnout 

se po okolní krajině z výšky. 

Exkurze v JETE byla přínosná jak z hlediska odborného, tak i profesního. Žáci měli možnost se mj. 

dozvědět, co obnáší práce operátorů/operátorek, kteří/které řídí elektrárnu z blokové dozorny, a čím 

vším musí takový budoucí operátor projít, než se na tuto pracovní pozici skutečně dostane.  
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PROSINEC 2022 

5. a 9. 12. 2022 – Přednáška o Evropské unii 

Ve dnech 5. a 9. 12. se ve třídách 2.EA a 2.EB uskutečnily přednášky o Evropské unii, kterou pro naši 

školu připravilo Eurocentrum České Budějovice. Přednášející Bc. Trubelová, regionální koordinátorka 

informačních aktivit o Evropské unii, zajímavým způsobem shrnula základní fakta o EU a odpověděla 

na zvídavé otázky žáků. Naše škola plánuje s Eurocentrem spolupracovat i do budoucna 

a zprostředkovat tak žákům další zajímavé přednášky na různé téma – např. Kam za studiem v EU. 

 
 

9. 12. 2022 – Okresní kolo ve florbalu 

Dne 9. 12. 2022 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve florbalu ve sportovní hale v Hrdějovicích. 

V naší skupině byla tři družstva: naše škola, Integrovaná střední škola stavební (ISŠS) a Gymnázium J. 

V. Jirsíka (GJVJ). 

V prvním zápase jsme se utkali s favorizovaným týmem GJVJ. Zápas byl od samého začátku plný emocí 

a odhodlání, které vyústilo v nerozhodný stav 3:3. V dalším zápase se utkali žáci ISŠS a GJVJ. GJVJ 

zvítězilo v poměru 5:2. Do rozhodujícího utkání jsme vstoupili velmi dobře, ale nakonec se naše naděje 

definitivně rozplynuly. Okresní kolo vyhrál tým GJVJ, kterému jsme sportovně poblahopřáli.  
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9. 12. 2022 – Hackathon v Plzni 

Z pátka na sobotu (9. 12.–10. 12. 2022) jsme se zúčastnili Co-hackathonu na Střední průmyslové škole 

elektrotechnické v Plzni (SPŠE Plzeň). Soutěže se zúčastnily dva týmy – první složený z žáků třídy 2.EB 

(Denis Majrich, Matěj Kopeček, Radim Barták, Miroslav Sojka a Jan Steringa), druhý zastupovali žáci ze 

3.EA (Ondřej Lounek, Vojtěch Kodat, Martin Pavlík, Jan Konzal a Jakub Luxa). Tyto pětičlenné týmy si 

vybraly jedno z nabízených komplexních témat k řešení a v následujících 24 hodinách pracovaly non-

stop na tom, aby jejich výsledné dílo zaujalo porotu a odnesly si tak jednu z finančních a technických 

cen.  

 

Na našem prvním Hackathonu vybojoval tým ze třídy 3.EA, jež navrhl prototyp webové aplikace 

mapující odlišné výrazy pro stejná slova po celé ČR, krásné 2. místo a odnesl si odměnu 5 000 Kč 

a technické vybavení pro všechny členy týmu. Druhý tým se sice neumístil na prvních třech příčkách, 

ale získal si obdiv většiny organizátorů, kteří v průběhu obou dní několikrát ocenili schopnosti našich 

žáků i výběr velmi komplexních technologií pro řešení problémů. 

 

12. 12. 2022 – Studentské prezidentské volby 

Dne 12. 12. 2022 se na naší škole, stejně jako na mnoha dalších v republice, konaly Studentské 

prezidentské volby. Jednalo se o aktivitu organizovanou v rámci výuky ZSV. 
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Celkem se voleb zúčastnilo 346 studentů. Volební účast tak činila 83,98 %. Šest hlasovacích lístků bylo 

neplatných. Na prvním místě se mezi studentkami a studenty na SPŠ SE umístil se 116 hlasy Petr Pavel, 

na druhém místě s 89 hlasy Andrej Babiš a na třetím místě s 80 hlasy Danuše Nerudová. 

 

 

13. 12. 2022 – Exkurze do firmy GPN GmbH 

Dne 13. 12. 2022 se třída 1.EE vydala na exkurzi do firmy GPN GmbH v Trhových Svinech, která se 

specializuje na výrobu automatizovaných výrobních linek a linek využívajících roboty. V nástrojárně se 

vyrábějí jednoduché i složité nástroje; ve strojírně se zaměřují na montáž konstrukčních celků, montáž 

linek a svařovací výrobu.  

Speciální poděkování patří řediteli společnosti Ing. Jiřímu Šimkovi, který se svými kolegy pro naše žáky 

připravil dopolední program plný zajímavých informací a praktických ukázek. Ve firmě pracují 

i absolventi naší školy, konkrétně jako zástupci ředitele pro nástrojárnu a pro strojírnu.   
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14. 12. 2022 – Přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot 

Dne 14. 12. 2022 se ve 3.SB v rámci předmětu ZSV uskutečnila přednáška (Při)měřené ceny pohonných 

hmot. Na základě projektu České společnosti ekonomické Experti do škol jsme pozvali Ing. Jiřího Alinu, 

Ph.D., z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Přednášející krátce představil problematiku poptávky, nabídky a ekonomického koloběhu. V další části 

přednášky se zabýval cenami pohonných hmot, a to především způsobem tvoření cen a důvody jejich 

zvyšování/snižování. Velmi zajímavé bylo téma zvyšování/snižování cen pohonných hmot a jejich 

(ne)závislost na situaci ve společnosti a ve světě. 

 

 

 

14. 12. 2022 – Třetí Den otevřených dveří na SPŠ SE 

Ve středu 14. 12. 2022 se od 16:00 h do 18:00 h uskutečnil další, tento školní rok již třetí, Den 

otevřených dveří. Zájemci o studium opět po příchodu dostali mapku s jednotlivými stanovišti 

a budovu školy si mohli projít dle vlastního uvážení. Rovněž si mohli poslechnout základní informace 

o naší škole prostřednictvím přednášky vedení školy. K dispozici jim byli i studenti, kteří zájemcům 

o studium vyprávěli o svých zážitcích ze zahraničních stáží uskutečněných v rámci programu Erasmus+. 
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16. 12. 2022 – Předvánoční setkání se studentkami ze SPŠ SE 

Dne 16. 12. 2022 se uskutečnilo setkání pracovníků ŠPP (Školního poradenského pracoviště) s dívkami 

studujícími na SPŠ SE. Na začátek setkání krátce zavítal i zástupce ředitele, Mgr. Chochol. Cílem setkání 

bylo nejen společné posezení v přátelském duchu, ale také informace o studijních a dalších 

možnostech dívek na SPŠ SE i nabídka pomoci v případě jakýchkoli problémů, které by mohly vzhledem 

k tomu, že jsou dívky na SPŠ SE mezi studenty v menšině, vzniknout. 

Dívky se shodly, že podobné popovídání by mohlo být častější i delší. V plánu jsou tedy určitě další 

aktivity. 

 

 

 

19. 12. 2022 – Předvánoční divadelní představení – Maryša 

Dne 19. 12. 2022 všichni studenti naší školy navštívili divadelní představení. Hru Maryša pro nás sehrálo 

Divadlo různých jmen, které je již několik let spojeno s Divadlem Radka Brzobohatého. 

Tradiční hru bratří Mrštíků nám na jevišti DK Metropol předvedli Romana Goščíková (Maryša), Milan 

Enčev (Vávra), Lukáš Burian (Francek), Valerie Zawadská (Lízalka) a další. Opět jsme prožívali život 

na vesnici na konci 19. století, domluvené sňatky či sílu majetku, jež vyhrává nad láskou. Dílo vždy 

vybíráme tak, aby si jej studenti mohli zařadit do svých seznamů četby k maturitě. 
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21. 12. 2022 – Den pro praxe na SPŠ SE 

Ve středu 21. 12. 2022 se na SPŠ SE uskutečnil další Den pro praxe. Jedná se o jeden z dnů, kdy do školy 

přicházejí zástupci spolupracujících firem a informují studenty 1. a 2. ročníků o pracovních i jiných 

možnostech, které jim tyto společnosti mohou nabídnout. 

V tomto předvánočním čase k nám zavítaly firmy: Agrio MZS, s. r. o., ČD Cargo, a. s., KeyTec ČB, s. r. o., 

MOTOR JIKOV Group, a. s., Photomate, s. r. o., Robert Bosch, spol. s r. o., a VOLTCOM, spol. s r. o. 

Během jednotlivých 20minutových setkání s každou společností se žáci s firmami seznámili, dozvěděli 

se mnoho zajímavého, získali důležité kontakty a někteří si i rovnou domluvili praxe. 



47 
 

 

 

 



48 
 

21. 12. 2022 – Cestovatelské přednášky na SPŠ SE 

Dne 21. 12. 2022 se pro studenty 3. a 4. ročníků konaly cestovatelské přednášky. Přednášejícími byli 

vyučující naší školy, kteří nabídli své zážitky, znalosti, přehled, tipy a zkušenosti z cestování téměř 

po všech kontinentech a místech světa. Nabídka přednášek byla opravdu pestrá (viz níže) a každý 

student si vybral 4 přednášky. Kdo neměl zájem zúčastnit se přednášek, využil doučování z angličtiny, 

češtiny nebo matematiky. 

Nabízené přednášky: 

Mgr. Jan Helm: 3 x 5 dní pěšky po ČR (Zlatá stezka Českého ráje, jižní Morava a přechod Šumavy) 

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.: Autem, na koni a hlavně pěšky Kyrgyzstánem 

Mgr. Mirka Kováříková: USA – Kalifornie, Minnesota, New York a Washington D.C. aneb It's just like in 

the movies! 

Ing. Lubomír Krejsa: Peru – opravdu byli na planině Nazca mimozemšťané? 

Ing. Petr Kroupa: USA – Georgia, Florida 

Mgr. Jiří Ploch: Nepál – trek pod Mount Everest 

Mgr. Jiří Ploch: Island – ostrov ledu a ohně autem 4x4 

Mgr. Petr Požárek: Nový Zéland a Austrálie 

Mgr. Nikola Reitingerová: Kanada – studium, pracovní zkušenost a poznávání krásné přírody 

Mgr. Nikola Reitingerová: Austrálie – cestování po východním pobřeží Austrálie, život v outbacku, 

kulturní a pracovní zážitky 

Mgr. Aleš Trojan: Život v autě a práce na Novém Zélandu 

Ing. Zbyněk Trojan, Ing. Monika Trojanová: Čína a Japonsko – vážně spíš nevážně 

Ing. Jiří Vastl: Slovinsko – hory, moře a historie 

Mgr. Michaela Vondráková: Madeira – po levádách ostrovem věčného jara 
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22. 12. 2022 – 21. ročník streetballového turnaje 

Na konci roku 2022 se uskutečnil již tradiční turnaj ve trojkovém basketbalu, tj. streetballu. Finálovému 

turnaji předcházela listopadová kvalifikace mezi jednotlivými ročníky. 

Ve finálovém turnaji bylo k vidění plno krásných akcí, kombinací a velké odhodlání. Mistry roku 2022 

se stala třída 3.EB. Vítězové turnaje následně hráli ještě pětiminutový zápas proti tělocvikářům, který 

vyhráli naši učitelé Mgr. Tomáš Bican, Mgr. Radek Mach a Mgr. Petr Požárek. 

Konečné pořadí: 1. místo: 3.EB; 2. místo: 2.EA; 3. místo: 4.EB; 4. místo: 1.EM; 5. místo: 1.EE. 
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22. 12. 2022 – 2. ročník soutěže Silák školy 

Nově vzniklá disciplína Silák školy si za poslední dva roky již našla své příznivce. Celkem se soutěže 

zúčastnilo 12 žáků napříč všemi ročníky, učitele zastupoval Mgr. Tomáš Bican (55 let). 

Silák školy se skládá ze tří disciplín – první disciplínou je shyb nadhmatem na doskočné hrazdě 

(maximální počet opakování), druhou bench press s 60 % své aktuální váhy (maximální počet 

opakování), třetí je sed leh bez držení nohou (maximální počet opakování za 60 vteřin). 

Nejvšestrannějším a nejsilnějším mužem školy za rok 2022 se stal Jakub Čermák ze třídy 2.EA, který tak 

obhájil své vítězství z minulého roku.  

Konečné pořadí: 1. místo: Jakub Čermák, 2.EA (232 bodů); 2. místo: Jan Kos, 4.SA (212 bodů); 3. místo: 

Lukáš Jenkner, 4.SA (193 bodů); 4. místo: Petr Kučera, 1.EE (173 bodů); 5. místo: Filip Kordina, 2.SA 

(167 bodů); Mgr. Tomáš Bican (209 bodů). 

 

 

 

Prosinec 2022 – Zveřejnění prvních informací pro absolventy školy 

V souvislosti se 110. výročím založení budovy naší školy vzniká almanach a nová sekce na našich 

webových stránkách: Absolventi a historie naší školy. Absolventi v sekci najdou popis historie školy, 

seznam absolventů apod. Informace budou průběžně doplňovány. Nabízena je také skupinová 

prohlídka školy. 

Na škole také vzniká Klub absolventů SPŠ SE, do kterého se mohou všichni absolventi let minulých 

hlásit. 
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Náš druhý kalendář 

Na konci roku 2022 vznikl již druhý stolní kalendář naší školy. V tomto roce byl zvolen formát 

pracovního plánovacího kalendáře. Každý týden roku je zobrazen na jedné stránce, každý den má 

několik řádků, do kterých se dají přehledně zaznamenávat vlastní plány a poznámky. Na jednotlivých 

stránkách vás čekají fotografie ze života školy. Díky za vznik kalendáře patří kolegyním Mgr. Mirce 

Kováříkové (výběr fotografií a popisky) a Bc. Zuzaně Šímové (grafická úprava). 

 

Maturitní plesy 

V tomto školním roce se všechny plesy uskutečnily do konce roku 2022, a to konkrétně v průběhu 

měsíce listopadu. Třída 4.EB měla ples v pátek 4. 11. 2022 a třída 4.EA v sobotu 12. 11. 2022. Společný 

ples tříd 4.SA a 4.SB se konal v sobotu dne 26. 11. 2022. Všechny maturitní plesy se náramně vydařily 

a studentky a studenti jejich uspořádáním dokázali, že jsou schopné a schopni takovou velkou 

společenskou událost bez problémů zvládnout zorganizovat. 

 

31. 12. 2022 – Závěr kalendářního roku - PF 
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LEDEN 2023 

Jak vzniká kronika 

Je potřeba zmínit, že kronika vzniká díky spolupráci jak učitelů, tak žáků. Příspěvky i fotografie poskytují 

buď vyučující, kteří dané akce zajišťují, nebo žáci, kteří se akcí účastní. Následně příspěvky putují 

k češtinářkám školy, které je upraví a opraví (zj. Mgr. Mirka Kováříková) a nasdílí na webové stránky 

školy. Tyto webové články se následně upravují pro elektronickou verzi kroniky (Mgr. Pavlína Šustrová) 

a ještě další úpravou projdou při pořizování rukopisu knižní kroniky (Mgr. Ludmila Petržalová). Velké 

poděkování tedy patří všem, kdo se na této práci podílí.  

 

11. 1. 2023 – Školní kolo konverzace v anglickém jazyce 

Dne 11. 1. 2023 u nás proběhlo školní kolo konverzační soutěže v angličtině určené pro střední školy. 

Zúčastnilo se ho 21 studentů, kteří formou kruhové debaty na témata současného světa prokazovali 

své dovednosti a znalosti cizího jazyka. Ve 2. kole byl počet soutěžících snížen na 10, ze kterých 

následně komise (vyučující angličtiny) vybrala ty nejlepší. 

Vítězem se stal Marcel Havlíček ze třídy 3.SB, na druhém místě skončil Ivan Klimenda ze 3.EA a třetí 

místo bylo uděleno dvěma žákům ze třídy 1.S – Jiřímu Alinovi a Janu Primovi. Marcel Havlíček a Ivan 

Klimenda postupují do okresního kola. 

 

 

 

12.-18. 1. 2023 – Lyžařský výcvik tříd 1.EM a 1.ER 

V rámci lyžařského výcviku se žáci s vyučujícími vydali na sever Itálie do lyžařského střediska Aprica. 

K nově zrekonstruovanému hotelu Roma v Aprice, kde je čekaly 2lůžkové pokoje a polopenze, dorazili 

v pátek 13. 1. v 8:00 h.  
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Během celého zájezdu tvořily třídy 1.EM, 1.ER a část třídy 2.EA a 2.EB perfektní tým, který dodržoval 

nastavená pravidla a úkoly. Nejaktivnější lyžaři vyjížděli první lanovkou na sjezdovky už v 8:10 h. Výuka 

probíhala do 12:00 h, poté byl dobrovolný oběd v restauraci na kopcích. Od 13:00 do 16:00 h 

pokračovali ve výuce a využívali zkušeností z dopoledního drilu lyžařských technik a způsobů. 

První družstvo vedl Mgr. Tomáš Bican, který byl schopen najezdit se svou skupinou až 50 km denně. 

Druhé družstvo vedl Mgr. Petr Požárek, který najezdil zhruba 40 km denně. Třetí družstvo Mgr. Radka 

Macha kooperovalo se čtvrtým týmem Pavla Požárka. Tyto dva týmy udělaly obrovský pokrok 

a poslední dva dny výcviku už dokázaly sjíždět všechny tratě. 

 

 

18. 1. 2023 – Studentské prezidentské volby – 2. kolo 

Dne 18. 1. 2023 se na naší škole, stejně jako na mnoha dalších v republice, konalo 2. kolo Studentských 

prezidentských voleb. 

Ve druhém kole voleb měli studenti možnost přijít do volební místnosti (studovny) a zvolit jednoho ze 

dvou prezidentských kandidátů. Celkem se k volbám dostavilo 153 studentů. Dvě třídy nebyly ve škole 

přítomny, vracely se zrovna z lyžařského kurzu. 

Na prvním místě se u voličů z řad studentek a studentů SPŠ SE umístil, stejně jako v prvním kole voleb, 

Petr Pavel, a to se 116 hlasy. Andrej Babiš skončil s 20 hlasy druhý. Sedmnáct odevzdaných volebních 

lístků bylo neplatných. 
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21. 1. 2023 – Čtvrtý Den otevřených dveří na SPŠ SE 

V sobotu 21. 1. 2023 od 9:00 do 12:00 h proběhl čtvrtý Den otevřených dveří na SPŠ SE. Možná proto, 

že se jednalo o poslední z DOD na SPŠ SE pořádaných, účast byla skutečně velká. 

Celkem se v tomto školním roce všech DOD na SPŠ SE zúčastnilo kolem 250 zájemců o studium. 

 

23. 1. 2023 – Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. 

Dne 23. 1. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. Přednášky se zúčastnily třídy 4.EB a 4.EA a navštívili ji též někteří 

studenti z českobudějovických gymnázií. 
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Celou přednášku zahájil ředitel školy Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., který poděkoval paní Drábové 

za návštěvu a ochotu sdělit studentům důležité poznatky z jaderné fyziky. Paní předsedkyně se ujala 

slova a svůj projev začala obecným přehledem o jaderné fyzice. Hlavní částí její přednášky byl mj. 

výklad o tom, jak se vlastně štěpí atom. 

Dalším významným bodem přednášky byla jaderná bezpečnost. Inženýrka Drábová hovořila 

o jaderných elektrárnách, které jsou v současné době hlavním zdrojem elektrické energie v České 

republice. Zmínila i aktuální dění na Ukrajině z pohledu jaderné bezpečnosti. Posledním bodem 

přednášky bylo porovnání zdrojů elektrické energie na území České republiky s jinými evropskými 

zeměmi. 

Přednáška paní Drábové trvala zhruba hodinu. Zbytek přednášky patřil panu Ing. Pavlu Šimákovi, který 

se zaměřil na personální a PR informace týkající se JE Temelín. Zmínil se také o různých akcích, které 

Jaderná elektrárna Temelín nabízí společně ve spolupráci se Skupinou ČEZ. 

 

23. 1. 2023 – Projektové dny pro ZŠ – Polytechnický den pro ZŠ 

Křemže 

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Křemže a zúčastnili se různých tematických 
seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich 
možných budoucích studentů. 

 

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny 
jednotlivé semináře. Prvním stanovištěm bylo broušení a řezání nerostů. Každý žák si mohl rovněž 
vyzkoušet leštění na lešticím stroji. Dále se žáci seznámili s historií výroby elektrické energie, 
základními vlastnostmi elektronických součástek, se zásadami zapojování obvodů, následovala 
demonstrace výroby elektrochemickou cestou a pomocí pohybujícího se magnetického pole. Nakonec 
si žáci mohli ve stavebnici Voltík II vyzkoušet zapojování jednoduchých obvodů. Třetím stanovištěm 
byla statická zkouška tahem (trhací zkouška).  Posledním tematickým okruhem byla elektroenergetika.  
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24. 1. 2023 – Dny ČEZu 

Dne 24. 1. 2023 k nám na školu zavítala čtveřice zaměstnanců Jaderné elektrárny Temelín. Ve třídě 

4.EB seznamovali žáky s jejich možným budoucím uplatněním jakožto zaměstnanců společnosti 

ČEZ, a. s. 

Paní Romana Balounová hovořila obecně o pracovních pozicích v elektrárně. Pan Ing. Tomáš Hubálek 

žáky obecně seznámil s pracovními místy pro studenty oboru elektrotechnika a pan Ing. Martin Dvořák 

následně blíže hovořil o konkrétních pracovních pozicích, které by mohli naši absolventi vykonávat. 

Rovněž přiblížil postup zaučování nových zaměstnanců. 

 

26. 1. – 1. 2. 2023 – Lyžařský kurz tříd 1.S a 1.EE 

Ve dnech 26. 1. až 1. 2. 2023 se uskutečnil druhý lyžařský kurz v italském středisku Aprica v tomto 

školním roce, tentokrát pořádaný pro třídy 1.S a 1.EE, doplněný žáky ze třídy 2.SA a 2.SB. 

Lyžařský výcvik probíhal na perfektně upravených a téměř prázdných sjezdových tratích 

s nadprůměrným stavem sněhové pokrývky. V průběhu lyžařského kurzu se i z úplných začátečníků 

stali během druhého až třetího dne pokročilí lyžaři, kteří byli schopni najezdit 30–40 km denně. 

Výcvik zajišťovali učitelé naší školy Mgr. Bican, Mgr. Mach a Mgr. Dušek. Jako externí instruktor se 

kurzu zúčastnil Bc. Jiří Barák, který vedl družstvo začínajících lyžařů. Výcvik probíhal ve čtyřech 

vzájemně prostupných družstvech – žáci mohli měnit družstvo dle svých sil a dovedností. 
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27. 1. 2023 – Den pro vysoké školy 

V pátek 27. 1. 2023 neměli žáci a žákyně 4. ročníků klasickou výuku, ale v posluchárně školy se účastnili 

Dne pro vysoké školy. Jedná se o akci každoročně organizovanou výchovnou poradkyní Ing. Danou 

Paurovou, které se účastní vysoké školy a další vzdělávací instituce z bližšího i dalekého okolí.  

Letos byly na programu následující školy: VOŠ a SPŠ automobilní Č. Budějovice, VŠTE Č. Budějovice, 

UNOB Brno, PRF JČU, PF JČU Č. Budějovice, FEL ZČU Plzeň, Univerzita Pardubice, FS ČVUT Praha. 
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Shrnutí preventivních aktivit za 1. pololetí 

V rámci prevence byla v 1. pololetí zřízena online schránka důvěry. Anonymní dotaz se v ní vyskytl 

a následně byl řešen celkem třikrát. Souběžně s online schránkou mohli studenti využít i schránku 

klasickou, umístěnou ve vestibulu školy, ta však využita v 1. pololetí nebyla. 

V 1. pololetí probíhaly tzv. „Měsíce na téma…“ Každý měsíc byl tak věnován jednomu tematickému 

okruhu z oblasti primární prevence – září: Tabák a nikotin, říjen: Energy drinky a kofein, listopad: 

Alkohol, prosinec: Drogy, leden: Psychohygiena.  

První tři měsíce tedy byly věnované výzvám k omezení návykových a zdraví škodlivých látek. V prosinci 

byli žáci školy informováni především o škodlivých účincích drog, téma se také probíralo v hodinách 

ZSV1. Zároveň vyplňovali žáci 2 anonymní dotazníky zaměřené na zkušenost s drogami a dalšími 

návykovými látky. Následoval dotazník k problematice náhledu na návykové látky a prevenci obecně 

určený vyučujícím. V lednu byla na pořadí témata vztahující se k psychohygieně. Žáci získali informace, 

kam se mohou v případě výskytu jakýchkoli duševních problémů či nepohodlí obrátit, a stručné 

informace o tom, jak s psychikou pracovat. 

V rámci preventivních aktivit proběhly mj. exkurze 1. ročníků na ZZS JčK (pracoviště záchranné služby 

a na protialkoholní záchytnou stanici), kde žáci získali např. informace i dovednosti z oblasti zdravovědy 

a kde byli také konfrontováni s důsledky nadměrného užívání alkoholu.  

Pro studenty 2. a 3. ročníků byla zařízena přednáška od Eurocentra o Evropské unii, která měla 

významnou úlohu v rámci posilování demokratických občanských postojů. Demokratický přístup 

a zodpovědné občanství byly také posilovány prostřednictvím prvního a druhého kola Studentských 

prezidentských voleb. 

Kromě toho probíhaly i další aktivity v rámci nespecifické primární prevence (divadelní představení, 

exkurze, adaptační kurzy, lyžařské výcviky, nejrůznější sportovní turnaje atd.). 

 

 

Leden 2023 – Závěr 1. pololetí 

Známky byly žákům uzavřeny do pondělí 23. 1. 2023, klasifikační porada proběhla ve středu 25. 1. 2023. 

Komisionální zkoušky se konaly od úterý 31. 1. 2023. Vysvědčení bylo žákům předáno v úterý 

31. 1. 2023, a to 5. vyučovací hodinu (od 6. hodiny výuka odpadla).  

V pátek 3. 2. 2023 měli žáci pololetní prázdniny. 

 

 

 


