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Průmyslová škola 

Nový školní rok na průmyslovce 
Na průmyslovce začal nový školní rok. Přivítali jsme 

mezi sebou žáky prvních ročníků. K tomu, aby se lépe 

adaptovali v naší škole, slouží seznamovací pobyt. Akce 

oblíbená jak u žáků, tak u učitelů. Všichni se lépe 

poznají, seznámí, začínají nová kamarádství. Nakonec 

budeme spolu bok po boku ve škole bojovat 3 i 4 roky. 

A na Horalce je tak krásně! 

Autor: Redakce časopisu 

Exkurze do firmy AMMANN 
Pokračujeme v exkurzích do novoměstské firmy AMMANN – tentokrát se žáky 

3. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. Žáci se seznámili s historií 

firmy, vyráběným portfoliem, prohlédli 

si výrobní a montážní prostory. Odnesli 

si domů spoustu informací, zážitků, 

získali představu o výrobním programu 

a organizaci firmy. Žáci tohoto oboru 

ve školním roce 2022–2023 absolvují 

4denní odborný výcvik ve firmě 

AMMANN, seznámí se s pracovišti 

firmy, ověří si znalosti ze školy a 

získají zkušenosti, které využijí v další 

profesní přípravě. 

Děkujeme a těšíme se na další 

spolupráci 

Autor: Ing. Lenka Švadlenková 
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Exkurze Kadeřnický veletrh – Praha Letňany 
V pátek 7. října 2022 odjeli žáci 1. a 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 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, 

dermatokosmetiku, 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. Žáci 3. ročníku mohli porovnat úroveň veletrhu 

se stejným veletrhem, který navštívili v dubnu předchozího školního roku. 

Naši budoucí kadeřníci a kadeřnice odjížděli z veletrhu spokojeni, odnesli si 

spoustu zážitků, informací, ale i poznání, co vše se ještě musí ve svém oboru 

naučit. 

Autor: Bc, K. Komorousová, P. Prášková, Mgr. R. Rudolfová 
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Příští stanice svět  
 

V úterý 20. 9. 2022 jsem se se svými spolužáky pod dohledem paní učitelky 

Prázové a Rovenské podívala do Prahy na festival „Příští stanice svět“. Zde jsme 

mohli se zájmem sledovat několik workshopů a 

besed soustředěných především na to, kdy, jak a 

kam můžeme vycestovat za mezinárodní 

zkušeností, studiem, stáží nebo například 

dobrovolnictvím. Většina těchto cest je součástí 

programu Erasmus+, což je program 

podporující vzdělávání a odbornou přípravu 

mládeže v Evropě. Workshopy a besedy se 

konaly v konferenčních místnostech a sálech v 

Domě zahraniční spolupráce v centru Prahy, 

konkrétně poblíž obchodního centra Palladium. 

Osobně se mi výlet i akce velmi líbily a těším se 

a doufám, že v budoucnu se tam podívám 

znovu.  
Autor: Eliška Tomášová, 2SAB 
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Polytechnická soutěž T-PROFI 
Cílem soutěže je aktivní podpora polytechnické výuky, posílení významu kvality 

odborné přípravy, jakož i propagace příkladů dobré praxe a spolupráce mezi 

středními a základními školami, včetně bližšího kontaktu s firmami. Princip akce 

je založen na účasti smíšeného soutěžního týmu sestávajícího ze tří žáků 5. tříd 

základních škol, tří žáků 2. ročníku středních škol a odborníka z praxe z firmy 

Ammann Czech Republic a. s, Nové Město nad Metují. V rámci soutěže si tak 

mohou soutěžící ověřit nejen své technické schopnosti prostřednictvím 

polytechnické stavebnice Merkur, ale také vyzkoušet kreativní přístup při plnění 

daného zadání. Úkolem soutěžících bylo sestavit funkční kolotoč ze stavebnice 

MERKUR poháněný elektromotory. Součástí je i dodržení předem daných 

konstrukčních rozměrů a práce se spárovými měrkami a posuvným měřítkem. 

Družstvo naší školy bylo tvořeno žáky SPŠ ve společném družstvu se žáky ZŠ 

Krčín. Náš tým obsadil fantastické druhé místo, které bylo od toho prvního v 

těsném závěsu tří bodů. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy   

 

Autor: Ing. Jiří Jirman 
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Sportovně turistický kurz třetích ročníků 
Sportovně turistický kurz třetích ročníků se uskutečnil 18. – 23. září 2022 na 

Pastvinách, a zúčastnilo se ho 24 studentů a 3 instruktoři. Byli jsme ubytováni 

v rekreačním středisku Bublačka. 

I když nám počasí vůbec nepřálo, podařilo se nám díky drobným přeskupením 

jednotlivých aktivit splnit plán STK bezezbytku. Studenti v pracovních skupinách 

absolvovali půldenní zaměstnání, která byla zaměřena na topografii, pravidla 

silničního provozu, zásady první pomoci, vodácký výcvik, cyklistiku, jízdu na 

kánoích, střelbu ze vzduchovky, turistiku a sportovní hry.  

Za zmínku stojí závod hlídek. Po několika letech mělo klání opět výbornou úroveň 

a všichni ti, kteří absolvovali náročnou trať, zaslouží velkou pochvalu. Vždyť i 

poslední hlídka by se v minulém roce umístila na bronzovém stupínku pro vítěze. 

Důležité je i to, že žáci museli v průběhu kurzu spolupracovat a k úspěchu při 

soutěžích vedlo i chování fair play. Příjemným překvapení bylo pro instruktory 

zjištění, že i po aktivitách během dne se chtěli téměř všichni zapojit do dalších 

aktivit, jako jsou šipky, stolní tenis či společenské hry. Ani špatné počasí nám 

nezkazilo dobrou náladu a domů jsme se vraceli se spoustou zážitků. Řada 

studentů by si ráda zopakovala STK i v příštím školním roce… 

Autor: Mgr. Pavel Biegl  
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Pracovní cesta do Helsinek 
Ve dnech 2. – 8. října 2022 se vydali čtyři učitelé z novoměstské průmyslovky na 

týdenní pracovní cestu do Helsinek. Vzdělávací pobyt se týkal metodiky 

vzdělávání v Evropě, vzdělávacího systému ve Finsku, spolupráce jednotlivých 

evropských zemí v oblasti školství. Součástí programu bylo seznámení se s 

kulturou a historií Finska a Estonska (celodenní pobyt v Tallinnu), terénní 

vzdělávání (návštěvy a náslechy v hodinách finských základních a středních škol). 

Nejzajímavějším tématem se stala organizace a řízení výuky ve 

školách jednotlivých evropských zemí. 

Program byl velmi náročný, ale naši učitelé se nenechali zahanbit, všech úkolů se 

zhostili zodpovědně a v závěrečné prezentaci si dali záležet na tom, aby naši školu 

pevně umístili na pomyslnou mapu Evropy organizace English Matters. 

Autor: Redakce časopisu 
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Odborná škola 

Adaptační výlet 
V pondělí 12. září 2022 vyrazili žáci prvního ročníku oboru Provozní služby na 

adaptační výlet. Naše cesta vedla do Rychnova nad Kněžnou. V plánu bylo 

propojení odborného výcviku – vaření, českého jazyka s desetikilometrovou 

vycházkou místními lesy a zastávkou u Ivanského jezera. Navštívili jsme také 

prodejnu Lidl Plus, sousoší 

připomínající slavný román od 

Karla Poláčka „Bylo nás pět“ a 

zastávka byla také u hotelu 

Studánka. Cestou jsme míjeli 

informační panely, kde jsme se 

dozvěděli o historii Rychnova a 

něco z přírodovědy. Poznali jsme 

se víc mezi sebou a nečekaně jsme 

se seznámili i s místním vodníkem. 

Autor: Žáci třídy 1RB, Jana Konečná, 

Jana Imlaufová 

 

Pečovatelé na smluvních pracovištích odborného výcviku 
Žáci druhého a třetího ročníku oboru 

Pečovatelské služby v září zahájili odborný 

výcvik na smluvních pracovištích odborného 

výcviku. Již tradičně se výuka koná v 

Městském středisku sociálních služeb Oáza 

v Novém Městě nad Metují a letos nově i v 

Senior domě Beránek v Úpici a Domově 

důchodců v Polici nad Metují. Během výuky 

žáci vykonávají přímou i nepřímou péči o 

klienty, seznamují se s volnočasovými 

aktivitami, učí se komunikovat a řešit 

mimořádné situace v praxi. 

Autor: Mgr. Stanislava Bílková  
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Informační seminář k rukověti kariérového poradce žáků 

se SVP 
21. září 2022 naše škola společně se ZŠ, MŠ a SŠ Daneta a ve spolupráci s 

Pedagogickou fakultou UP v Olomouci pořádala informační seminář v rámci 

Královéhradeckého kraje na téma Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – 

individuální plánování a tranzitní program.  

Úkolem semináře bylo přítomným zástupcům škol, úřadů, sociálních služeb a 

podniků představit projekt „Systémová podpora kariérového poradenství a 

tranzitních programů žáků se SVP pro ČR“. V rámci programu proběhla 

prezentace publikačních výstupů projektu, představení zapojených škol a jejich 

sdílení zkušeností s tranzitním programem a příkladů dobré praxe. V návaznosti 

na tranzitní program organizace Aspekt Náchod, z. s. informovala o svých 

službách podporovaného zaměstnání zástupkyně organizace Sdružení Neratov z. 

s. a představila jejich speciální ZŠ a poskytované sociální služby. 

Naši školu v projektu od září 2021 zastupují čtyři žáci Praktické školy dvouleté, 

kteří si vyzkoušeli svůj pracovní potenciál v rámci odborných praxí a absolvovali 

řadu exkurzí. Zapojení žáci hodnotí celý projekt velmi kladně. 

Autor: Mgr. Stanislava Bílková, školní metodička projektu 

  



12 

Zahradníci na Svatováclavských slavnostech v Dobrušce 
Podzim ťuká na dveře, padá listí a ručička teploměru se jen stěží šplhá nahoru, 

příroda se neuvěřitelně halí do pestrých barev a zahradníci z naší školy se velmi 

těší na krásnou akci, která se každý rok koná v Dobrušce – na Svatováclavské 

slavnosti.  

Žáci zahradnického oboru 

zdobili vypěstované dýně a 

prodávali je na slavnostech 

současně s cukrovím z našich 

cukráren. Prezentovali školu i 

tím, že aranžovali přímo před 

návštěvníky, kteří si rádi 

počkali na právě zhotovenou 

dýni. Na slavnostech se vždy 

prodá 100 těchto výrobků. 

Letos jsme prodávali také 

girlandy, podzimní věnce a 

dekorace. V sobotu nám přálo také počasí a celá akce se vydařila. 

Autor: Bc. Hana Bartošová 

Září v gastro oborech 
I letošní září bylo pro náš obor velmi náročné. Hned 13. 9. žáci Odborné školy 

(obory Kuchař-číšník a Cukrář) připravili raut na novoměstském zámku pro 

klienty OBERBANK. Vzápětí následoval raut pro zastupitele Nového Města n. 

M. v Pyramidě a 17. 9. raut na 

novoměstském Festivalu české 

komedie. Konec měsíce jsme 

zakončili 30. 9. rautem k 

příležitosti vyhlášení Sportovce 

roku v novoměstském kině. 

Poděkování patří všem učitelům 

odborného výcviku napříč gastro 

obory a také šikovným a aktivním 

žákům, bez kterých by to nešlo.  

Autor: Mgr. Petra Ducháčová 
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Stěhování školy z Opočna  
První ročníky opočenských oborů od 1. 9. 2022 zahájily svoji činnost v různých 

částech školy v Novém Městě nad Metují. Teoretická i praktická výuka 

zahradníků nyní probíhá v prostorách SPŠ. Praktická výuka autoopravářů se 

částečně uskutečňuje v dílnách SPŠ a částečně v areálu v ulici Generála Klapálka 

u nádraží. Odborná teoretická výuka prodavačů se realizuje v budově Odborné 

školy v NM v ulici Školní, stejně jako všeobecné předměty všech prvních 

ročníků. Pro opočenské žáky byly připraveny nové třídy a pevně věříme, že se 

v nich žáci budou dobře cítit a také dobře učit ! Tímto počinem byla spuštěna 

první fáze stěhování a před námi nyní stojí velká výzva! Připravit další odborná 

pracoviště i zázemí pro učitele a žáky tak, abychom příští školní rok zahájili 

všichni v NM. 

Autor: Kolegové z Opočna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

Podzimní výstava Častolovice 

Zahrada východních Čech 
 

Žáci oborů Květinář-aranžér, Cukrář a Pekař se podíleli na instalaci a dekorování 

expozice na tradiční výstavě “Zahrada východních Čech” v Častolovicích. 

Na prohlídku této výstavy se 7. 10. 2022 vypravili také žáci dalších oborů 

Odborné školy. Obdivovali zde aranžmá květin, ovoce, vína, hub, dále ukázky 

stolování a gastronomie. Tematicky zaměřené expozice se nacházely i ve 

venkovních hangárech, které obsadili včelaři, chovatelé drobného zvířectva a 

okrasné ptactvo.  

Součástí výstavy byl doprovodný kulturní program. Výstava i počasí se vydařily 

a žáci tento den využili jak k oddechu, tak k rozšíření svých znalostí.  

 

Autor: Mgr. Hana Holečková, Julie Hovorková 
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Základní škola 

ZŠ – Sportovní den  
Florbal, opičí dráha, hod na terč a mnoho dalších aktivit… To vše si mohli vyzkoušet žáci 

základní školy v pátek 16. září v rámci sportovního dne. Žáci prvního stupně si své úkoly plnili 

v budově školy, žáci druhého stupně využili školní tělocvičnu. Žáci krásně spolupracovali 

v týmech, navzájem se podporovali a užili si sportovní 

dopoledne.  

Autor: Kolektiv ZŠ 

 

ZŠ – Adaptační den 
Dne 2. 9. 2022 proběhl na ZŠ adaptační den, kdy žáci jednotlivých tříd vyrazili 

ven do přírody, ať už na procházku, např. do Klopotovského údolí nebo do centra 

města, seznámit se nejen s novými kamarády, ale i s okolím školy. Odměnou jim 

bylo nejen hledání hub, které si s nadšením užili, ale i sladká zmrzlina. Akce se 

velmi vydařila, i počasí dětem přálo.  

Autor: Kolektiv ZŠ 
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Internát 

Září na internátu a DM Kasárna 
Dočkali jsme se, začal nový školní rok a my jsme s ním opět nastoupili do školy 

a ubytovali se na internátu a DM. Sešli jsme se téměř ve stejném složení jako 

vloni, ale máme tady i nové tváře. Zářijové dny utekly velmi rychle, proškolovali 

jsme se, na bowlingu jsme byli, nejen za muzikou jsme si vyrazili, prošli jsme 

okolí, zasportovali jsme si a také jsme si vytvořili do internátu trochu podzimu. 

Těšíme se na říjen, kdo ví, co nám přinese. 

Autor: Ing. Darina Uždilová & kolektiv vychovatelů 
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