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SPŠ Informuje 

SPŠ a Mesa Parts s.r.o. Firma škole – Škola firmě 
Ve čtvrtek 9. září 2021 se uskutečnilo na zámku v Dobřenicích slavnostní 

předání cen v soutěži Firma roku 2020, současně také proběhlo slav-

nostní ocenění v rámci ankety Firma škole – Škola firmě. Tyto akce kaž-

doročně pořádá Krajská hospodářská ko-

mora Královéhradeckého kraje. 

Mezi nominovanými firmami byla i firma 

Mesa Parts s.r.o. Vysokov, s níž naše škola 

dlouhodobě spolupracuje. Tato spolupráce 

vynesla nominaci i naší škole v anketě 

Firma škole – Škola firmě. 

Nominace si velmi vážíme a věříme, že spo-

lupráce průmyslovky s firmami regionu má 

smysl, a proto chceme i nadále prohlubovat 

spolupráci mezi naší školou a firmou Mesa 

Parts s.r.o., a to v oblasti odborného vý-

cviku, exkurzí, projektů a sdílení zkuše-

ností.  

Autor: Ing. Lenka Švadlenková, vedoucí učitelka odborného výcviku 
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SPŠ se mění před očima 

Začíná škola. Tisíce dětí, žáků a studentů, spolu se svými učiteli a také 
rodiči zahájily nový školní rok. Jaký asi bude? Snad všichni jsme dnes 
vstupovali do školy s jediným přáním: „Ať je tento rok zase tím normálním 
školním rokem se všemi radostmi i starostmi, které školní život s sebou 
přináší!“ Jsou věci, které však neovlivníme, musíme se jen přizpůsobit 
a myslím, že minulý školní rok jsme zvládli dobře. 

Ani o prázdninách nebyl ve škole klid. Konečně se rozběhly práce na 
rekonstrukci fasády a oken školy. Budova tak získá moderní vzhled, 
zlepší se podmínky výuky ve třídách, dojde k úsporám energie. Celá re-
konstrukce přinese užitek nejen samotné škole, ale i městu a jeho oby-
vatelům, každý má rád hezké věci a k těm určitě patří i upravené domy 
a veřejné budovy. Pokud budete mít cestu okolo, určitě si všimnete, že 
už došlo k výměně oken například v tělocvičně, případně i v dalších čás-
tech velmi členité budovy průmyslovky, která tak dostane nový krásný 
kabát. 

Jestli se chcete o naší škole dozvědět víc, podívejte se na www.skoly-
nome.cz, případně se po domluvě přijďte osobně podívat. Úpravy interi-
éru a modernizace vybavení probíhají neustále, musíme držet krok s do-
bou. 

Všichni bychom měli mít na paměti slova Jana Amose Komenského: „Cí-
lem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu 
života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost 
a předvídal budoucnost.“ 

 

Autor: Mgr. Eva Cohornová 

http://www.skolynome.cz/
http://www.skolynome.cz/
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To je paráda 
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Seznamovací dny v SPŠ 

V září jsme v naší škole přivítali žáky prvního ročníku. Abychom jim 
usnadnili přechod ze základní školy na školu střední, tak jsme pro ně 
uspořádali seznamovací dny. Mottem těchto dnů je Bezpečné klima ve 
třídě, a to nejen pro žáky, ale i pro učitele. Program byl zaměřen na vzá-
jemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a vytvoření přátelské atmo-
sféry ve třídě. Žáci se vžili do role reportéra a snažili se získat od svého 
spolužáka co nejvíce informací o jeho zájmech a zálibách, potom spo-
lečně vytvářeli strom dobrých a špatných vlastností. Při této činnosti mu-
seli efektivně spolupracovat ve skupinkách. Žáci také vytvářeli fiktivní ro-
diny, pro které vymýšleli životní příběh a ten potom představili ostatním. 
Někteří vybavili svou fiktivní rodinu vlastními zkušenostmi, někteří svými 
životními sny, jiní ji pojali ve stylu bláznivé komedie, ale všichni v rámci 
rodiny spolupracovali. 

  Autor: Mgr. Eva Cohornová 
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Sportovně turistický kurz 
Jako každý rok i letos jsme se třetí 

týden v září vydali na turistický spor-

tovní kurz se studenty třetích roč-

níků. Největší nadšenci vyrazili na 

kolech již ze Šerlichu. Sice na po-

čátku cesty trochu promrzli, ale 

všichni šlápli do pedálů a za necelé 

dvě hodiny byli na Pastvinách. Ná-

sledující dny jsme se věnovali růz-

ným sportovním aktivitám, jako jsou 

míčové hry, pádlování na kánoích, 

kolu, turistice, střelbě a hodu graná-

tem, ale i zdravovědě. Ve volném 

čase si studenti zahráli stolní tenis 

nebo šipky. Při odbíjené se za neroz-

hodného stavu na sety 1:1 do zápasu mezi družstvy zapojili i učitelé Pa-

vel Biegl a Jana Petráčková. Předposlední den pobytu si studenti zasou-

těžili ve všestranném závodě. I ten, komu se na startu nechtělo závodit, 

v průběhu závodu změnil názor a zrychlil. Nezáleží na tom, kdo zvítězil, 

ale záleží na tom, že jsme sportovali a bavili se. A toto přesně bych ráda 

vzkázala budoucím studentům třetích ročníků. Nebojte se sportu a po-

hybu všeobecně. Stačí, 

když budete chtít a tělo si už 

najde cestu, jak určitou fy-

zickou námahu zvládnout 

tak, abyste se na sport zase 

příště těšili a dělali ho rádi.   

  
Autor: Mgr. Jana Petráčková 
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Zprávy z OŠ 

Sportovní den Odborné školy 
Již tradičně se žáci Odborné školy scházejí v měsíci září na Stadionu 
generála Klapálka v Novém Městě nad Metují, aby si zasoutěžili, zaspor-
tovali a prožili společně se svými spolužáky a učiteli pěkný den plný zá-
žitků. Počasí nám přálo, podmínky byly ideální pro sportování. Slavnost-
ním zahájením jsme v úterý 21. 9. 2021 odstartovali 6. ročník „Sportov-
ního  dne“. Žáci předvedli své fyzické síly, šikovnost a obratnost ve skoku 
do dálky, skoku vysokém, v hodech do dálky, nechyběla ani střelba ze 
vzduchovky, práce s turistickými značkami atd. Důležité bylo i stanoviště 
první pomoci, kde si žáci měli možnost vyzkoušet resuscitaci. Na závěr 
byli vyhlášeni a odměněni nej-
lepší žáci velkým potleskem a zá-
roveň je čekala i vytoužená me-
daile. Den naplněný soupeřením, 
snahou dosáhnout co nejlepších 
výsledků, ale i vzájemnou po-
mocí jsme zakončili závěrečným 
pokřikem „Sportu zdar!“ 
  
Autor: Ing. Yvona Ullwerová 
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Září v duchu cateringu 

V měsíci září žáci Odborné školy (obory Kuchař-číšník a Cukrář) při-
pravili a následně se i zúčastnili hned několika cateringů na velmi důle-
žitých společenských akcích. Nejprve to bylo občerstvení pro pana Zikla 
na Pyramidě a vzápětí následoval raut na novoměstském Festivalu 
české komedie. Úsilí našich žáků se také zúročilo při celodenním občer-
stvení a obsluze na rautu pro MaS Stolové hory v nádherném pro-
středí broumovského kláštera. Městský úřad v Dobrušce si při příležitosti 
Svatováclavských slavností objednal občerstvení, kde se s úspěchem 
prodávaly také naše pekařské výrobky. Vytížené září bylo zakončeno 
rautem v Hradci Králové na konferenci Nábřeží Spolek pro Gočár a rau-
tem v Dobrušce pro Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.  

  Autor: Mgr. Petra Ducháčová  
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Ekologické okénko 
Dne 6. 10. se žáci oboru Zahradnické práce vydali do Krkonoš. Ve 

Vrchlabí v Centru environmentálního vzdělávání se zapojili do soutěže o 

naší Zemi. Celý koloběh života si zkusili prožít. Měli za úkol nalézt ukryté 

částice kyslíku, které potom směňovali za další potřebné články ko-

loběhu života, na kterém se postupně posouvali k vyšším vývojovým 

stupňům, až dospěli k člověku a pomohli zajistit jeho schopnost rozmno-

žovat se. Tento prožitek byl velmi zajímavý a myslím, že pro všechny 

velmi názorný a užitečný. Ve Vrchlabí jsme také navštívili centrum han-

dicapovaných zvířat a žáci pozorovali například nemocné poštolky, kr-

kavce, výra velkého a také ochočenou lišku. Z Krkonoš jsme si odvezli 

velmi pěkné zážitky. 

  
Autor: Bc. Hana Bartošová 
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Exkurze 
Třída 2. R v rámci odborného výcviku navštívila prodejnu Planeo Elektro 

v Novém Městě nad Metují. Žáci měli možnost vidět široký sortiment žeh-

liček, se kterými mohou pracovat při odborném výcviku předmětu „Praní 

a žehlení prádla a oděvů“. Úkolem bylo zjistit, jaké je cenové rozpětí žeh-

liček elektrických, napařovacích a elektroparních. Také jsme navštívili 

zahradnické centrum, abychom se podívali na nabídku podzimních kvě-

tin.  

  Autor: 2. R, Alena Kožešníková, učitelka odborného výcviku 
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Návštěva kina 
V Novém Městě nad Metují 
se každoročně koná „Festi-
val české filmové komedie“. 
Letos se uskutečnil od 12. 
do 18. září. V úterý 14. září 
se naše třída 2. D vydala 
společně se třetími ročníky 
oboru Kuchař – číšník, Pe-
čovatel a Cukrář do kina na 
film „GUMP – pes, který na-
učil lidi žít“. Je to příběh psí 
pravdy, lásky a naděje. Film 
se žákům moc líbil, někteří 
uronili i slzičku. Po skončení 
filmu jsme se vyfotili a vytvo-
řili si pro vzpomínku veselé 
fotografie. A cestou zpět do 
školy jsme si ještě vyprávěli 
o GUMPOVI.  
 

 

Adaptační dopoledne  
14. 9. 2021 naše „holčičí“ třídy 1. P, 1. XP měly seznamovací dopoledne. 
Nejprve jsme si udělali exkurzi po Novém Městě nad Metují, seznámili 
jsme se s městem, navštívili zámeckou zahradu. Dále jsme pokračovali 
na krásné místo, do Klopotovského údolí. Cestou jsme plnili úkoly, které 
se zaměřují na to, jak se chovat v přírodě. V oboře jsme obdivovali zví-
řata a na závěr jsme si opekli buřty a v pořádku se vrátili do školy.  
Také i třída 3. XP si užila adaptační dopoledne. V rámci environmentální 

výchovy jsme navštívili v Novém Městě nad Metují kouzelné místo, sta-

rou plovárnu, kde jsme založili ohniště a opekli si buřty. Velice se nám 

zdejší příroda líbila a rádi bychom se na toto místo opět znovu někdy 

vrátili. 

  

Autor: Žáci 2. D a Ivana Brandejsová 

Autor: Žáci 3. XP, 1. P, 1. XP a Eva Fišerová  
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Ukončení projektu „Do praxe bez bariér“ 
Odborná škola se v období od 1. 11. 2018 do 31. 08. 2021 zapojila do 
projektu Do praxe bez bariér, jehož nositelem byl Královéhradecký kraj 
a jeho partneři Úřad práce ČR - krajská pobočka Královéhradecký kraj, 
Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Insti-
tut o.p.s.. 

23. září 2021 se v Hradci Králové konala závěrečná konference tohoto 
úspěšného projektu. Úvodní slovo patřilo radnímu Královéhradeckého 
kraje pro regionální rozvoj panu Adamu Valentovi. Celý projekt zhodno-
tila paní Jana Hanušová z CIRI, ale i puštěné video z pracovních tré-
ninků a praxí s absolventy projektu. Ti na závěr převzali certifikáty o 
úspěšném absolvování. Zapojeným firmám a školám byly předány pa-
mětní listy. Závěr konference patřil úžasnému půlhodinovému vystou-
pení klavíristy Pavla Minaříka. 

Z naší školy se do projektu zapojilo celkem 26 žáků oborů Provozní a Pe-
čovatelské služby, Potravinářské práce - Pekař a Praktické školy dvou-
leté. Deset žáků absolvovalo odborné prázdninové praxe v sociálních 
podnicích a čtyři žáci v těchto 
podnicích získali pracovní uplat-
nění. 

  

Autor: Mgr. Stanislava Bílková 
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Opočno žilo sportem 
Dne 23. 9. 2021 se 
žáci  školy v Opočně zú-
častnili sportovního dne, 
který se konal na Měst-
ském stadionu Václava 
Šperla v Dobrušce.  

Do Dobrušky jsme dorazili 
s dobrou náladou a spor-
tovním nadšením objedna-
ným autobusem. Žáci byli 
rozděleni do osmi druž-
stev. Po oficiálním přivítání 
a zahájení se žáci vydali 

plnit jednotlivé sportovní disciplíny: skok daleký, sprint 60 m, hod míč-
kem, vrh koulí, střelba ze vzduchovky a běh na 400 m. Nejobtížnější dis-
ciplínou pro většinu žáků byl právě běh na 400 metrů. Součástí sportov-
ního dne bylo také prověření znalostí při orientaci v terénu a znalost tu-
ristických značek. Všichni žáci také prošli stanovištěm zdravovědy, kde 
si doplnili znalosti z první pomoci a zároveň si prakticky vyzkoušeli CPR 
(kardiopulmonální resuscitaci). Zpestřením celého dne pak bylo stano-
viště s discgolfem. Je to netradiční sport, s jehož pravidly se žáci sezná-
mili v době distanční výuky tělesné výchovy a nyní si jej s nadšením 
mohli vyzkoušet v praxi. Discgolf se žákům opravdu zalíbil a jsme rádi, 
že si celý sportovní den užili a že se na nás celé dopoledne usmívalo 
sluníčko. 

Všichni žáci se snažili podle svých schopností podat nejlepší výkony. Vý-
sledky se pak hodnotily zvlášť v kategorii dívek a v kategorii chlapců. 
Všichni úspěšní sportovci obdrželi druhý den na hřišti školy za zvuku 
slavnostních fanfár diplomy a medaile. Byly uděleny i některé zvláštní 
ceny, například cena fair play nebo cena za výborné znalosti v oblasti 
zdravovědy. Všem úspěšným sportovcům ze srdce gratulujeme! A tě-
šíme se na další sportovní den! 

  Autor: Simona Ruiderová 
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Aranžovali jsme na Svatováclavských slavnostech 
Je tu zase ten podzimní čas a žloutne listí a fičí severák. Tráva uvadá 

a usychá. Sklízíme zeleninu i ovoce, abychom si udělali zásoby na zimu 

nebo nějakou pěknou dekoraci a bylo nám příjemně. Tak také my, za-

hradníci z Opočna, sklízíme každoročně dýně na školním pozemku, aby-

chom se naučili zpracovat plody a čistit a uchovat semena, ale hlavně se 

každoročně chystáme na Svatováclavské slavnosti do Dobrušky. Tato 

tradice je pro nás velmi příjemná a účastníci této akce již čekají, jaké 

pěkné dekorace přivezou žáci oboru Květinář - aranžér. V sobotu, 25. 

září, jsme tedy mnoha lidem zpříjemnili podzimní čas a prodávali jsme 

naaranžované okrasné dýně a prezentovali školu. Děvčata oboru Za-

hradnické práce předváděla zájemcům, jak se tyto aranže tvoří. Dobré 

jméno školy jsme podpořili také prodejem cukrářských výrobků žáků 

z oborů Cukrář a Pekař. 

  
Autor: Hana Bartošová 

Krásné aranžmá 
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Ukliďme svět 
„Ukliďme svět“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na 

území České republiky. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky, plasty a nepořádek. 

 Dne 17. září 2021 žáci Odborné školy v Opočně se zapojili do dobro-
volného projektu „Ukliďme svět“. Naši studenti z oborů Prodavač, Květi-
nář – aranžér a Autoopravář se podíleli na úklidu kolem školy, úklidu od-
padků a plastů, které znečišťují naši přírodu. 

 Do této akce se žáci zapojili rádi, neboť jsou si vědomi, že i drobná 
pomoc pomůže zlepšit naše prostředí, ve kterém žijeme. 

  Autor: Eliška Jílková 
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Internát 

Zahájení školního roku 
V letošním školním roce jsme se na internátu sešli ve větším počtu. 
Máme další novou výchovnou skupinu a rozšířené patro internátu s no-
vými pokoji a klubovnou. Žáci zde mohou trávit svůj volný čas společně 
se svými kamarády. K dispozici mají kulečník, stolní fotbálek, TV, stolní 
hry a šipky.  

Společně jsme se vydali podpořit 43. ročník Festivalu české filmové ko-
medie. Vystoupení v odpoledních hodinách žáci okořenili zpěvem a tan-
cem. Nechyběla ani autogramiáda a focení s oblíbenými zpěváky Jaku-
bem Děkanem a skupinou Voxel. Festival jsme si všichni velice užili a 
těšíme se na další zajímavé akce, které nás čekají v letošním školním 
roce.  

  Autor: Za výchovné skupiny KA1 I a KA2 I – Bc. Petra Vlčková 
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Akce „ Ukliďme svět“ 
Zájmová činnost je pro žáky 1. roč-
níku DM povinná. Sami žáci se 
mohou podílet na plánu této čin-
nosti. Snažíme se začlenit do zá-
jmové činnosti to, co žáky naplňuje 
a baví. Věnujeme se sportovní čin-
nosti na DM, pečeme, vaříme, baví 
nás kreativní činnosti. Připojili jsme 
se všichni k vyhlášené akci 
„Uklízíme svět“ Žáci se rozdělili do 
skupin a prošli jsme několik částí 
Nového Města, abychom vyčistili 
město od odpadků. Akce se vyda-
řila dle očekávání nás všech. Tě-
šíme se na další takovéto akce, 
které nás čekají v letošním školním 
roce. 
 
 

 
Do této akce se v pátek 
1. října 2021 také zapo-
jily třídy 1. R a 2. R. 1. R 
si vzala na starost úsek 
kolem Sokolovny a při-
lehlé parky. 2. R uklízela 
úsek na sídlišti Malecí. 
Počasí nám přálo a my 
jsme našli odpadků víc, 
než jsme si mysleli.    

Autor: Dana Kubová 

Autor: Žáci a učitelé 1. R a 2. R 
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   V týdnu od 20. září se i všichni žáci z internátu Opočno zúčastnili pro-

jektu „Ukliďme svět“. 

   V pondělí jsme se vypravili uklízet odpadky do opočenského zámec-

kého parku. Byli jsme vybaveni pytli na odpadky a pracovními rukavi-

cemi, počasí nám přálo, dobrá nálada nechyběla. Sbírali jsme vše, co do 

přírody nepatří. V dalších dnech jsme se zaměřili na okolí sportovišť – 

workoutové hřiště, fotbalové hřiště, zimní stadion, tenisové kurty. A po-

slední den jsme si takzvaně „uklidili před vlastním prahem,“ a sice - po-

zornost jsme věnovali úklidu areálu školy a přilehlých ulic. Po návratu 

jsme odpad vždy roztřídili a rozmístili do příslušných kontejnerů. Nijak 

nás nepřekvapilo, že převládaly plasty a sklo. Co nás ale překvapilo, bylo 

množství odpadu. Tolik jsme ho opravdu nečekali. 

 

  

Autor: Kamila Kopecká, vychovatelka internátu Opočno 
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