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SPŠ 
Dny otevřených dveří 

Ve dnech 19. a 20. lis-
topadu 2021 jsme za 
přísných hygienických 
opatření pro zájemce 
o studium na naší 
škole uspořádali Dny 
otevřených dveří. Pro 
žáky ze základních 
škol a jejich doprovod 
jsme připravili repre-
zentativní ukázku jed-
notlivých studijních 
a učebních oborů. Garanti těchto oborů spolu se studenty školy 
podali zájemcům obsáhlý a zajímavý výklad o studiu, a to včetně 
praktických ukázek výuky. Všichni návštěvníci, a že jich bylo 
hodně, velmi pozitivně hodnotili úroveň prezentací jednotlivých 
oborů, vybavení učeben a zejména celkovou přátelskou atmo-
sféru v naší škole. V rámci DOD také proběhla prezentace firem 
regionu, se kterými škola spolupracuje. Zájemce o studium 
zveme na další Den otevřených dveří 
28. ledna 2022 od 14 do 18 hodin. 

  
Autor: Mgr. Eva Cohornová 
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Strojírenský veletrh Brno 

Dne 11. 11. 2012 se žáci oboru Mechanik seřizovač – Programá-
tor CNC strojů zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně. Hlavním tématem MSV byl Průmysl 4.0 a digitální to-
várna, tedy digitalizace výroby, což je jeden z hlavních směrů 
inovačního procesu. Mezi další důležitá témata zde patřila cirku-
lární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, 
který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adap-
tace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. 
Zaměřili jsme se na velké hráče strojírenského průmyslu, kteří 
mají zastoupení ve firmách z našeho regionu (Fanuc, Siemens, 
SurfCam, CAD/CAM Inventor a Mikronex, 3E Praha, Harrison, 
Heidenhain, Pramet, Tungaloy, Sandvik, Kuka, ABB a další). Na 
MSV platila přísná hygienicko-bezpečnostní pravidla, která při-
spěla k bezpečnému konání akce. Do pavilonu bylo možné 
vstoupit pouze s platným potvrzením o bezinfekčnosti dle sys-
tému O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test). Mezi další 
bezpečnostní opatření patří ochrana dýchacích cest dle aktuál-
ních pravidel a dodržování rozestupů. 

  Autor: Ing. Jiří Jirman 
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Projektový den 4.0 Day #2 

V úterý 12. října 2021 ve spolupráci s naší školou uspořádala 
organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu MAS II Novo-
městsko akci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu 
dětí k technice. Navázali jsme na školní rok 2019/20, kdy se tato 
akce uskutečnila poprvé. Do naší školy přišlo asi 250 žáků zá-
kladních škol se svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ v Kr-
číně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského, z Nahořan, z Provodova 
a z Černčic. Den předem přijeli zástupci firem, kteří si s sebou 
přivezli různé funkční technické „vymoženosti“, aby je s předsti-
hem nainstalovali a vyzkoušeli. Naše škola se tentokrát zaměřila 
na programování. Žáci základních škol se tak seznámili s progra-
mováním robotů Edison a s programováním v CAD systému. 
V rámci procesu, který se označuje 4.0, dochází ke kvalitativ-
nímu skoku ve využívání moderních technologií, k propojení vir-
tuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Stále 
více se potvrzuje nutnost úzké spolupráce středních odborných 
škol s jednotlivými průmyslovými podniky a současně se základ-
ními školami, aby absolventi byli schopni obstát ve svém profes-
ním životě. 

Autor: Mgr. Eva Cohornová 
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Exkurze – Vodní elektrárna 
Hučák a Obří akvárium Hra-

dec Králové 

V úterý 19. října 2021 žáci 2. roč-
níku odjeli na plánovanou exkurzi 
do Hradce Králové. První za-
stávka byla ve Vodní elektrárně 
Hučák, kde si žáci prohlédli celou 
elektrárnu včetně jejího „srdce“ 
strojovny. Při přednášce v Centru 
obnovitelných zdrojů se dozvěděli 
spoustu údajů o obnovitelných 
zdrojích energie, doplněných pou-
tavým filmem a mohli si vyzkoušet 
na interaktivních pomůckách, jak 
funguje fotovoltaický článek, co je 
to tornádo, způsob vytápění domu, síla vody, větru, co je to bio-
masa atd. Druhá část exkurze proběhla v Obřím akváriu. Žáci 
postupovali při audiovýkladu expozicí od vystavených preparo-

vaných exponátů hlav ryb, pouta-
vého filmu, ukázek živých pa-
poušků, želv, rejnoků a ostatních 
druhů akvarijních i mořských ryb. 
Nejvíce žáky upoutal podvodní tu-
nel, který je jediný a unikátní v naší 
republice. Nad hlavami žáků tak 
mohly proplouvat různé druhy ryb. 
Žáci odjížděli s mnoha zážitky 
a dojmy. 
  Autoři: Ing. Hofmanová,  

  Ing. Švadlenková 
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Exkurze do firmy AMMANN Czech Republic, a. s. v 
Novém Městě nad Metují 

Začal nový školní rok a s ním jsme opětovně „nastartovali“ spo-
lupráci s firmou AMMANN v Novém Městě nad Metují. Během 
školního roku se postupně všichni žáci strojírenských oborů zú-
častní prohlídky této novoměstské firmy. První exkurze proběhla 
v pátek 15. 10. 2021, účastnili se jí žáci 2. ročníku učebního 
oboru Obráběč kovů a Jemný mechanik.  Žáci se seznámili s his-
torií firmy, vyrábě-
ným portfoliem, 
prohlédli si výrobní 
a montážní pro-
story firmy. Odnesli 
si domů spoustu in-
formací, zážitků, 
získali představu o 
výrobním programu 
a organizaci firmy.  

 

Výstavy škol 

Zástupci Střední 
průmyslové školy a 
Odborné školy se zú-
častnili akce Krajské 
hospodářské komory – 
Výstavy středních škol. 
V nejbližším regionu 
jsme hrdě propagovali 
naši školu v Náchodě, 
Rychnově nad Kněž-
nou a Trutnově. Máme 
se čím pochlubit a ná-
vštěvníky a uchazeče 
o studium jsme jistě zaujali. 

 

 

Autor: Mgr. Iveta Potočková 

Autor: Mgr. M. Bureš 
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INTERBEAUTY PRAGUE 

V pátek 8. října 2021 odjeli v ranních hodinách žáci 3. ročníku 

oboru Kadeřník do Prahy na INTERBEAUTY PRAGUE 

a WORLD OF BEAUTY & SPA, který se konal v areálu PVA 

EXPO PRAHA v Letňanech. Veletrh kosmetiky, kadeřnictví 

a nehtového designu FOR BEAUTY je zaměřen na nehtovou 

modeláž, manikúru a pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, vybavení 

salonů, SPA centra a přístroje pro pleť a tělo, dále na současné 

trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, derma-

tokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, ale také 

na zdravý životní styl. Žáci se seznámili s novinkami ve svém 

oboru, shlédli praktické ukázky klasických i netradičních účesů. 

Součástí veletrhu byly i prestižní soutěže Make-Up Mistrovství 

ČR 2021 na téma City lights a Mistrovství ČR profesionálních 

pedikérů Beauty Foot Cup Czech. FOR BEAUTY je dlouholetý 

profesionální veletrh s vysoce kvalitní reklamní kampaní a velmi 

vysokou návštěvností. Naši budoucí kadeřníci a kadeřnice odjíž-

děli z veletrhu spokojeni, odnesli 

si spoustu zážitků, informací, ale 

i poznání, co vše se ještě musí 

ve svém oboru naučit. Dalším 

zážitkem byla i cesta zpět, kdy 

vlak z Prahy měl dlouhé zpož-

dění a do Nového Města nad Me-

tují jsme dojeli až ve večerních 

hodinách. 

  

Autoři: Bc. K. Komorousová, P. Prášková 
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Odborná Škola 
Adaptační pobyt „Spolu po Covidu“ 

Na začátku školního roku 2021/22 se žáci 1. a 2. ročníků Od-
borné školy zúčastnili adaptačního kurzu v Teplicích nad Metují. 
Cílem pobytu bylo upevnění vztahů ve třídě mezi jednotlivými 
žáky a učiteli, vzájemný respekt a tolerance k odlišnosti a pod-
pora zdravých životních návyků a postojů. Program byl zajištěn 
externími lektorkami ve spolupráci s našimi pedagogy. Adaptační 
kurz byl zaměřen na: a) primární prevenci rizikového chování 
a podporu duševního zdraví u žáků b) solidaritu a angažovanost 
ve prospěch druhých, dobrovolnictví Na pobyt jelo 78 žáků 
a 12 pedagogů. Vzhledem k velkému počtu jsme byli rozděleni 
do 6 skupinek a měli jsme každý svůj „rozvrh“, kde byl vždy ro-
zepsaný program na celý den- programy s lektorkami, výlety s 
pedagogy, pauzy na jídlo, osobní volno… Výlety si plánovala 
každá skupinka zvlášť. Proběhla například návštěva Adršpachu, 
Teplických skal, Centrum Walzel, kde si žáci zahráli bowling, ku-
lečník, zastříleli si na laserové střelnici, zacvičili si ve fitness cen-
tru, prošli si zařízení kuchyně, naučili se jak správně čepovat pivo 
a vařit kávu. Dalším výletem byla 
návštěva rodinné farmy Wennet 
v Broumově, kde žáci mohli vidět 
spoustu zvířat, které mohli nakr-
mit a pohladit. Někteří jeli do Po-
lice nad Metují, kde navštívili mu-
zeum Merkur. Volné chvíle jsme 
trávili hraním deskových her jako 
Aktivity, karty, Pexeso, Věž, 
Česko…  

Autor: Gabriela Zemanová 
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Barevné Pracovní oblečení 
Nový školní rok přinesl i nový trend v oblékání pracovního oble-
čení. Žáci 1. ročníků oborů Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař získali 
s příchodem na naši školu nové stylové a barevné pracovní ob-
lečení. Velkým hitem jsou především barevné zástěry a pokrývky 
hlavy. V případě, že by se žáci vyšších ročníků cítili o tuto příle-
žitost ochuzeni, je pro ně spuštěn e-shop www.ivnprofi.cz, kde si 
výše zmíněné oblečení mohou objednat. 
  Autor: Mgr. Petra Ducháčová 

http://www.ivnprofi.cz/
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EXKURZE PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ 
V úterý 12. 10. jsme se zúčastnili exkurze do ZOO ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Zde pro nás byla připravena přednáška o lido-
opech, která byla moc zajímavá. Po přednášce jsme si prošli ce-
lou ZOO. Cestou jsme potkali surikaty, zebry, nosorožce 
a spoustu dalších zvířat. Nejvíce se nám líbila malá lvíčata. Den 
v ZOO jsme si všichni parádně užili. 26. 10. 2021 jsme se vypra-
vili na exkurzi do Hvězdárny Úpice. Po příjezdu se nás ujal pra-
covník hvězdárny, který nás se vším seznámil a srozumitelně 
nám vše vysvětlil. Úpická hvězdárna je pracovištěm, které se vě-
nuje především výzkumu Slunce a dosahuje pěkných výsledků. 
My jsme si mohli vyzkoušet a prožít zemětřesení, podívat na ob-
lohu hvězdářským dalekohledem. Návštěva hvězdárny se všem 
moc líbila. 9. 11. 2021 jsme společně navštívili novoměstskou 
knihovnu, kde jsme měli domluvenou besedu na téma: „František 
Kupka“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze života tohoto 
malíře, grafika, ilustrátora a jeho dílo nám bylo i promítnuto. Be-
seda se nám moc líbila a už se těšíme na další návštěvu. 
  Autor: Žáci 2. D a Ivana Brandejsová, asistentka pedagoga 
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Halloween v Opočně 
Prvního listopadu, hned po podzimních prázdninách, jsme si vý-
uku v Opočně zpestřili halloweenským překvapením, o které se 
postarala především děvčata z oboru Zahradnické práce. Na 
chodbách jsme potkávali krásně vyřezávané a naaranžované 
dýně a další hallowenské dekorace. Překvapení pro žáky připra-
vily i zástupkyně pedagogického sboru, které krásně nazdobily 
školní jídelnu. Žáci byli lehce zaskočeni, když zjistili, že je školní 
jídelna zahalena do závojů pavučin a ze stěn a stropů na ně zírají 
pavouci a strašidélka všeho duhu. Odvážnější žákyně si dokonce 
přinesly i hallowenský kostým a tak jsme ve škole mohli narazit 
třeba na zombie, upírku nebo na smrťáka. Děvčatům za jejich 
odvahu, smysl pro humor a především za nevšední aktivitu patří 
velké poděkování. 
  Autor: P. Sobotková 
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Pečovatelé v Oáze 
Žáci druhého a třetího ročníku oboru Pečovatelské služby v září 
zahájili odborný výcvik na smluvním pracovišti odborného vý-
cviku v Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém 
Městě nad Metují. Během výuky vykonáváme přímou i nepřímou 
péči o klienty, seznamujeme se i s volnočasovými aktivitami kli-
entů. Dne 4. 11. 2021 jsme se zúčastnili narozeninového odpo-
ledne. Pomáhali jsme vytvořit příjemnou atmosféru oslavencům. 
Po celou dobu hrála hudba, tančilo se a naším úkolem bylo ko-
munikovat s klienty. Pro všechny to bylo moc pěkné odpoledne. 
  Autor: Kristýna Trojáková, žákyně 3. XP 
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První velká environmentální celoškolská akce 
Svět kolem nás, aneb život zví-
řat v dnešní době, je název první 
společné environmentální akce, 
které se zúčastnili žáci všech 
součástí naší školy SPŠ, Od-
borné školy v Opočně i v Novém 

Městě a dokonce i žáci naší základky. Tento projekt jsme mohli 
uskutečnit za podpory Královéhradeckého kraje a byl napláno-
vaný již jako společná akce všech částí školy. Pro každou školu 
byla vybrána různá vzdělávací témata. Pro SPŠ  program Etolo-
gická pozorování, pro Odbornou školu v Opočně program Vývoj 
života na Zemi, pro Odbornou školu v Novém Městě nad Metují 
program Lidoopi a pro Základní školu program Ptáci. Všechny 
skupiny se účastnily výukového programu pod vedením odbor-
ných lektorů. Po programu jsme měli možnost vidět zvířata 
ve volných výbězích. Všichni byli nadšeni z nových zážitků a za-
jímavých informací a nikomu nevadila počáteční nepřízeň po-
časí. 
  Autor: Bc Hana Bartošová, Stanislava Hofmanová 
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Tranzitní program 

V září letošního roku vstoupili čtyři 
žáci Praktické školy dvouleté do 
Projektu Systémové podpory kari-
érového poradenství a tranzitních 
programů žáků se SVP pro ČR, je-
hož nositelem je Ústav speciálně 
pedagogických studií při Pedago-
gické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Cílem tranzitního pro-
gramu je usnadnit přechod mezi 
školním a pracovním prostředím 
žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Prostřednictvím 
programu si mohou už během stu-
dia vyzkoušet svůj pracovní poten-
ciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení 
školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru. 

Autor: Mgr. Stanislava Bílková, metodička projektu 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS 

Tento čas máme nejraději: Čerti, Mikuláš, andělé, Ježíšek, Tři 
králové. U nás v 2. D na Praktické škole dvouleté toto období 
začíná výzdobou třídy. Již 
tradičně máme každý rok na 
starosti na Husově náměstí 
strojení vánočního stromečku 
a ani letos tomu nebylo jinak. 
Letos jsme ozdoby vybrali v 
bílé barvě – andílky, andělská 
křídla, mašličky. Stromeček 
se nám vydařil, teď už jen če-
káme a těšíme se na Vánoce. 
  

Autor: Třída 2. D a Ivana Brandejsová 
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Zprávy ze ZŠ 
VÝLET DO ZOO 

V rámci projektu Environmentální výchovy děti navštívily Zoolo-
gickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Za účasti instruk-
tora proběhl výukový blok na téma Ptáci, potom jsme si prohlédli 
expozici afrických ptáků. 
 

VÝLET DO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 
V rámci předmětu Environmentální výchovy se žáci ZŠ zúčastnili 
exkurze v čističce odpadních vod v Červeném Kostelci, kde se 
dozvěděli, jak celkové čištění vody vlastně probíhá.  

Autor: Petra Babicová 
 
 
 

Autor: Petra Babicová 
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Internát 
JAK ŽIJE DM KASÁRNA 
Návštěvní den učitelů na 

DM Kasárna 
Před podzimními prázdninami 
žáků nás na domově mládeže 
navštívili učitelé ze SPŠ. Se 
zájmem a s chutí si přišli pro-
hlédnout pokoje a prostory 
DM, kde žáci společně tráví 
čas mimo školní učebny. Uči-
telé nahlédli do pokojů svých 
žáků, jak se jim „žije“ mimo do-
mov. Akce se vydařila ke spo-
kojenosti nás pedagogů i 
žáků, kteří byli návštěvou 
svých učitelů mile překvapeni. 
 
 
 

Výlet do obory, internát 
Opočno 

Krásný podzimní den v oboře 
plné zabarvených stromů 
zvěře. Věřte, stálo to za to. 
 
 
 

  

Autor: Dana Kubová 
 
 
 

Autor: Internát Opočno 
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Navštívili jsme bow-
lingové centrum 

Čtyři družstva žáků z DM 
Kasárna změřila své spor-
tovní výkony na bowlin-
gové dráze. Akce se vyda-
řila na výbornou, žáci byli 
se svými výsledky vcelku 
spokojeni…. Kdo nebyl, 
tak snad v následujících 
měsících si bude moci vý-
sledky vylepšit. 
 

 

Návštěvní den na DM 
Již tradičně se dne 21. 10. v od-
poledních hodinách konal „Ná-
vštěvní den učitelů na internátě“. 
Hned při vstupu do budovy si ne-
šlo nevšimnout úžasné výzdoby 
k svátku Halloween, ze které na 
nás dýchala tvořivá a nápaditá 

práce všech zúčastněných. Žáci a žákyně nás vřele a mile přiví-
tali, nadšeně nás provázeli chodbami, ukazovali nám své pokoje, 
kuchyňku, společenské místnosti, hernu. Neodmítli jsme ani po-
zvání na „čarodějnické prsty“, zhotovené z halloweenského pe-
čiva, chutnaly znamenitě.  
 

 
 

Autor: Ing. Yvona Ullwerová 

Autor: Dana Kubová 
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