
50. výročí založení školy
SPŠE ve  školním roce  slavila  50.  výročí  svého založení.  Při  této  příležitosti  byla 

uspořádána řada akcí pro současné i bývalé zaměstnance, žáky a studenty:

Reprezentační ples

Reprezentační  ples se  tentokrát  konal  dne  27.  října  2004  v DK 
Inwest.  Večerem  již  tradičně  provázal  náš  kolega  Jiří  Hlobil  k tanci  a 
poslechu hrál orchestr V. Pelce.

V průběhu  večera  návštěvníci  shlédli  předtančení  připravené 
tanečním  mistrem  panem  Kydlíčkem  „Hříšný  tanec  1954“  v podání 
dobrovolníků z našeho pedagogického sboru. Předtančení bylo připraveno 
v rytmu swingu a tím jsme si připomněli rok založení naší školy. 

Dále byla připravena bohatá tombola, předmětové komise i ostatní 
pracovníci  školy  připravili  narozeninové  dárky,  pro  mladší  návštěvníky  byla  připravena 
diskotéka.

O  tom,  že  ples se  určitě  povedl  svědčí  spokojenost  všech  návštěvníků  plesu.  A 
organizátoři již připravují další ples ………..

Dny otevřených dveří

Ve dnech 26.  listopadu 2004 ,  27.  listopadu 2004 a 27.  ledna 
2005 proběhly na VOŠ a SPŠE akce tzv. Dnů otevřených dveří. Celkový 
počet zájemců, návštěvníků a uchazečů o studium překročil hranici dvou 
tisíc.  Obě  akce  poskytly  kompletní  servis informací  o  možnostech, 
průběhu studia a budoucím uplatnění absolventů jak oborů SPŠE, tak i 
studijních programů VOŠ. Připravený program se tedy setkal s velkým 
zájmem  především  rodičovské  veřejnosti.  Vedení  VOŠ  a  SPŠE  je 
přesvědčeno,  že  skutečný  počet  přijatých  studentů  tak  jen  potvrdil  trend  posledních  let 
ukazující na vzrůstající zájem (a to i dívek) a atraktivitu všech oborů, které škola nabízí.

V sobotu 27. listopadu od 15 hodin byl připraven Den otevřených dveří pro bývalé 
zaměstnance a studenty. Hostům byla zpřístupněna celá škola, byly připraveny soutěže i malé 
občerstvení. 

Zájemce o studium na naší škole ve školním roce 2005/2006 upozorňujeme, že další 
Den otevřených dveří plánujeme na 25.  a 26. listopadu 2005.  

Jana Hošková
     zástupkyně ředitele



NULÁK 2004

          Nulák je počátek. Na tom se mohli shodnout další studenti prvních ročníků, kteří se 
rozhodli prožít první školní dny na této „jedenáctileté“ tradiční akci.

Nulák  je   intenzivním  program  plný  společenských,  psychologicko-sociálních, 
dramatických a sportovních her a soutěží. Jako třídenní seznamovací akce pro budoucí prváky 
se  perfektně  osvědčil.  Budoucí  studenti  si  mohou vyzkoušet  svoji  fyzickou  i  psychickou 
odolnost a uplatnit své rozmanité schopnosti a znalosti. 

Dostihy, šestiboj, meditační večer, křeslo pro hosta - to je pouze zlomek z celkového 
programu našeho Nuláku. Kdo není hbitý v pohybových disciplínách, má třeba hlavu nabitou 
znalostmi  z historie,  kterými  prospěje  svému  týmu  při  velké  hře  Nuláku  –  boji  o  klíče 
kabinetů školy. 

Týmový duch Nuláku láme bariéry  mezi  třídním a  jeho „ovečkami,  zahání  obavy 
z neznámého prostředí nové školy a nového kolektivu. Po jeho absolvování už je jasné, kdo 
s kým bude sedět v lavici,  kdo umí hrát  na kytaru, jezdí na kole nebo maluje. Seznámení 
v třídním kolektivu netrvá celý měsíc, ale právě jen tři „nulákové“ dny.

V posledních letech se naším „domovským přístavem“ stalo rekreační zařízení Radost 
v Dolu  u  Blatné  ležící  v krásné  jihočeské  krajině.  Máme  zde  k dispozici  rozsáhlý  areál 
s množstvím prostor,  které  nám umožňují  organizovat  Nulák  v „suché  i  mokré“  variantě, 
takže počasí na nás nemůže.

Zabavit  každý rok kolem tří set  studentů není žádná legrace. Patří za to velký dík 
našim kolegům a starším studentům, kteří s námi jezdí jako spoluorganizátoři, i vedení školy, 
které nám vychází vstříc v organizaci výuky.

Jedenáct  let  je  dlouhá doba  a  Nulák potřebuje nový náboj.  Proto pro další  ročník 
připravujeme obsahové změny v programu Nuláku. Pojeďte s námi na Nový kontinent !

Za organizátory Nuláku
Karel Hajžman

Výměnný pobyt ITÁLIE 2005

Studenti SPŠE Plzeň využili možnost zdokonalit si svoji angličtinu během výměnného 
pobytu s italskými studenty z Milána. Od 3.  -  9.  dubna absolvovali  první část,  a to pobyt 
italských  studentů  v Plzni.  Ti  byli  ubytováni  v českých  rodinách  a  na  každý  den  měli 
naplánován pestrý program. Poznali nejen kulturní a historické památky Plzně a jejího okolí, 
ale i současný život. Zúčastnili se výuky na SPŠE a různých sportovních aktivit. Ochutnali 
tradiční česká jídla a samozřejmě plzeňské pivo, jenž si velmi oblíbili. Také z návštěvy Prahy 
a západočeských lázní si všichni přivezli zajímavé zážitky. 

Studenti  spolu  komunikovali  angličtinou,  ale  ke  konci  pobytu  už  někteří  zvládali 
základní fráze češtiny a italštiny. Pro všechny to však byla vynikající příležitost otestovat si 
své  komunikační  schopnosti  v praxi.  Italským  studentům  se  pobyt  v Plzni  velmi  líbil  a 
některým se nechtělo ani domů. Na strávený týden v Čechách prý nikdy nezapomenou a už se 
těší na podzim, kdy studenti SPŠE přijedou do Itálie.

                                                                                            Petr Borecký, student třídy 2.M
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Trans-Europe-Electrotech (projekt Comenius 1)

Ve školním roce 2004/2005 odstartoval 
na naší škole mezinárodní projekt programu 
Socrates, Comenius 1 s názvem TRANS-
EUROPE-ELEKTROTECH. Partnery projektu 
jsou odborné školy z Francie, Itálie, Polska, 
Německa a samozřejmě z České republiky. Komunikačním jazykem je angličtina.

Kromě  vzájemných  návštěv učitelů  a  studentů  v jednotlivých  školách  a  při  výuce 
odborných předmětů je na tříletou spolupráci naplánována celá řada činností, mimo jiné:

− porovnání  středoškolského  vzdělávacího  systému  a  způsobů  výuky  odborných 
předmětů v zemích partnerských škol 

− vytvoření a praktické využití „multijazykového“ slovníku elektrotechnických termínů
− návrh,  výroba  a  prezentace  elektrotechnického  výrobku  využívajícího 

programovatelný automat
V prvním  roce  jsme  pozornost  soustředili  na  vzájemném  představení  studentů  a 

navázání  společného  kontaktu  ve  spolupracujících  školách  prostřednictvím  Internetu, 
začlenění  programu  projektu  do  tématických  plánů  odpovídajících  předmětů,  porovnání 
výukových systémů partnerských zemí, studentské odborné prezentace a zahájení práce na 
vícejazyčném slovníku odborných termínů.

Ve dnech 21.  –  25.  listopadu 2004 se  uskutečnila  první  přípravná schůzka  učitelů 
spolupracujících  v rámci  projektu.  Hostitelskou  školou  byla  německá  Berufskolleg  für 
Technik und Informatik z města Neuss – SRN. Za VOŠ a SPŠE se schůzky zúčastnili Karel 
Hajžman, Miroslav Páv a Jaroslava Skalová. Na úvod se všechny partnerské školy představili 
krátkou prezentací.  Přínosné pro další  spolupráci  byli  i  prezentace a  porovnání školských 
systémů v jednotlivých státech. Při prohlídce školy jsme se soustředili hlavně na prostory pro 
odbornou  výuku,  které  jsme  se  mohli  zúčastnit  osobně.  Na  závěr  jsme  připravili  zadání 
odborné  práce  pro  studenty  –  čeští  studenti  měli  za  úkol  vyhledat  základní  informace  a 
připravit prezentaci o elektrizační rozvodné soustavě v ČR.

Vyvrcholení prvního roku projektu přišlo ve dnech 4. – 8. dubna 2005, kdy proběhlo 
setkání studentů a učitelů všech spolupracujících škol  v partnerské škole Instituto Tecnico 
Industriale Statale Eugenio Barsanti ve městě Castelfranco v Itálii. Za VOŠ a SPŠE se setkání 
zúčastnilo  šest  studentů  druhého  a  třetího  ročníku  a  tři  učitelé  podílející  se  na  realizaci 
projektu. Program partnerského setkání byl následující:

− prezentace studentských prací jednotlivých škol se společným zadáním
− prohlídka italské školy s návštěvou odborných učeben
− návštěva průmyslového podniku Nuova Ompi – glass division s výrobou skleněných 

ampulek,  injekčních  stříkaček,  lékovek  a  podobných  produktů  pro  lékařské  účely 
využívající automatizační systémy

− návštěva  tepelné  elektrárny  Porto  Tolle  a  vodní  elektrárny  Soverzene  s odborným 
výkladem v anglickém jazyce a podrobnými informacemi o výrobě elektrické energie 
v Itálii

− kompletace  první  části  multijazyčného  slovníku  odborných  výrazů,  se  kterými  se 
studenti  setkali  při  tvorbě  prezentací  o  elektrické  energii  a  seznamování 
s programovatelnými automaty firmy Crouzet.  V jedné části  slovníku jsou odborné 
termíny v anglickém jazyce, v dalších sloupcích jsou ekvivalenty odborných termínů 
v ostatních jazycích partnerských zemí – českém, italském, francouzském, německém 
a polském

− doplňujícím programem byly návštěvy měst Ferrara a Benátky
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Prezentace studentských prací probíhala s komentářem v anglickém jazyce. Ve všech 
případech se jednalo o komentář obsahující odbornou terminologii, která v běžné konverzaci 
není  používána.  Studenti  proto  byli  nuceni  pro  sestavení  prezentace  využít  v maximální 
možné míře odbornou literaturu jak ve svém mateřském, tak v anglickém jazyce. Měli také 
možnost používat elektronické slovníky a překladače.

Celý průběh práce na projektu a výsledné produkty jsou prezentovány na ve škole na 
nástěnkách,  na  webových  stránkách  školy  a  na  oficiálních  stránkách  projektu: 
http://rempart.edufr.net/tee/

Jaroslava Skalová
spolupracující učitelka projektu TEE

Účast žáků v soutěžích

Druh soutěže-zaměření
/odborná, sportovní, oblastní, republiková/

Počet 
účastníků

Nejlepší umístění

PLZEŇSKÉ OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V PROGRAMOVÁNÍ

13 1. místo

MESE – manažersko - ekonomická simulace v rámci programu 
Junior Achievement

2 3. místo v ČR

Nejlepší studentská společnost v rámci programu Junior 
Achievement

3 účast

Nejlepší www stránky v rámci programu Junior Achievement 2 2. místo v ČR
Matematická olympiáda - kategorie C a B 6 1.místo 

v krajském kole 
kategorie C

Chemická olympiáda – krajská soutěž 2 3. místo 
v krajském kole 

Fyzikální olympiáda – kategorie A - krajská soutěž 1 --------
Škola tvůrčího psaní J.Škvoreckého -liter.soutěž 1 Čestné uznání
Olympiáda v ČJL – oblastní kolo 58 ------------
Olympiáda v anglickém jazyce – oblastní kolo 1 -----------
Okresní kolo SOČ 7 1. místo
Krajské kolo SOČ 6 1. místo
Celostátní kolo SOČ 3 2. místo
Olympiáda v německém jazyce - oblastní 6 1. místo
Olympiáda v německém jazyce - republikové 1 1. místo
Středoškolský atletický pohár - okresní kolo 12 1. místo
SAP – krajské kolo 12 1. místo
SAP – republikové kolo 12 9. místo
Kopaná - okresní 15 2. místo
Přespolní běh – krajské kolo 6 1. místo
Plavání - okresní 6 1. místo
Plavání - republikové 6 11. místo
Sálová kopaná - okresní 12 5. místo
Košíková chlapci - okresní 7 5. místo
Košíková dívky - okresní 7 5. místo
Futsal - okresní 12 1. místo
Futsal - krajské 12 2. místo
Házená chlapci - krajské 12 1. místo
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Floorbal - okresní 12 2. místo
Odbíjená dívky – městský turnaj 6 3. místo
Odbíjená chlapci – městský turnaj 6 1. místo

XXVII. ročník středoškolské odborné činnosti

Dne 8. 3. 2005 se konalo školní kolo soutěže SOČ. Do této přehlídky 
bylo přihlášeno 13 prací, které byly zařazeny do pěti soutěžních oborů. 
Všechny práce byly velice kvalitní a pečlivě připravené.

   Do oblastního kola postoupilo celkem 10 prací: 
Radek Šalom (4.A) Nízkofrekvenční výkonový zesilovač 
Jindřich Jung (4.C)  Výkonový HIFI zesilovač 2x40W 
Vlastimil Šetka (1.B)  Měření teploty a regulace chlazení PC 
David Adam (3.I)  ApolLyn.Exp.SHELL pro MS WINDOWS
Luboš Buračinský (4.K)    DVD Authoring, Mastering 
Pavel a Jan Urbánkovi (4.D) Přínos výpočetní  techniky  a  internetu 

v administrativě  a  řízení  občan.  sdruž.  bez vlastních 
zaměstnanců 

Luděk Šubrt (4.I)  Elektrická kytara (obor 09)
Matyáš Latner (4.D) Model Audi TT v 3DsMax5 (obor 09)
Vojtěch Pešta (4.B) Simulace a řízení robota pomocí programovatelného 

automatu
Kateřina Zajíčková (MA2) Analýza konkurence

Oblastní  kolo se  uskutečnilo  29.  3.  2005 na  SPŠ stavební.  I  zde  měla  naše škola 
mnoho úspěšných soutěžících. Do krajského kola, které se konalo 10. 5. 2005 na Gymnáziu 
Luďka Pika v Plzni, postoupily práce Radka Šaloma, Vlastimila Šetky, bratrů Urbánkových, 
Matyáše Latnera a Kateřiny Zajíčkové.
      Ani v tomto kole se naše škola neztratila. Opět jsme zaznamenali mnohá ocenění a 
v případě Vlastimila Šetky a bratrů Urbánkových i postup do nejvyššího kola této soutěže.

Celostátní  kolo  proběhlo  18.  6.  2005  v Opavě.  V oboru  10  Elektrotechnika  se 
Vlastimil  Šetka umístil  na devátém místě,  v oboru 13 Ekonomika Pavel  a  Jan Urbánkovi 
obsadili krásné druhé místo.
   Věříme, že se v příštím školním roce 2005/2006 do soutěže opět zapojí velké množství 
zvídavých studentů, kteří předloží porotám kvalitní a přínosné práce. 

       Jana Šilhánková a Věra Radová
                                                                                garanti SOČ při VOŠ a SPŠE
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Poznávací zájezd do Anglie (4. – 9. 5. 2005)
Na začátku května 2005 se 39 zájemců z prvních až třetích 

ročníků střední školy zúčastnilo šestidenního poznávacího zájezdu do 
Anglie. Doprovázeli je tři vyučující  anglického jazyka (Mgr. Petra 
Procházková, Mgr. Marie Hajšmanová a Mgr. David Růžička). 

Výlet  začal  prohlídkou  hradu  v Doveru,  kde  se  nacházejí 
podzemní tunely spjaté s 2. světovou válkou. Studenti se seznámili 
s chodem vojenské nemocnice a s místy, odkud byly řízeny některé 
válečné operace. Mezi další zajímavá místa, která jsme viděli, patří 
rozlehlá zřícenina hradu Kenilworth nebo Stratford upon Avon. Zde 
jsme se podívali do rodného domu W. Shakespeara i do kostela s jeho hrobem a navštívili 
Brass Rubbing  Centre  –  studenti  si  vytvořili  vlastní  obrázek  pomocí  techniky  zvané 
„brass rubbing“. Dalším jedinečným zážitkem byla návštěva Black Country Living Museum 
v Dudley  nedaleko  Birminghamu.  Jedná  se  o  rekonstrukci  typického  města  z doby 
průmyslové revoluce. Studenti se jako žáci zúčastnili výuky v dobové škole, pod vedením 
„dobové“  učitelky  si  vyzkoušeli  si  aritmetiku,  čtení,  psaní  a  jeden  student  málem  i  bití 
rákoskou.  Podívali  jsme se  také  do  uhelných dolů,  dobových domů bohatých  i  chudých, 
obchůdků a dílen. Součástí zájezdu byla i prohlídka Greenwiche a centra Londýna. Každý ze 
tří vyučujících nabídl studentům jednu variantu programu, a tak si každý mohl vybrat, co ho 
nejvíce lákalo (muzeum voskových figurín, Tower Bridge, vyhlídková věž, křižník Belfast, St 
Pauls´s Cathedral). 

Studenti měli zajištěné ubytování a stravu v anglických rodinách ve městě Leicester 
(oblast  střední Anglie).  Díky tomu se blíže seznámili  s každodenním životem v Anglii,  se 
zvyky  a  některými  odlišnostmi  v bydlení  a  jídle.  Do  oblasti  Leicesteru  se  zájezdy  často 
nepořádají,  a  tak  byla  naše  skupina  novou  zkušeností  i  pro  anglické  rodiny.   Hostitelé 
projevovali  zájem komunikovat,  studenti  si  tedy  vyzkoušeli  své  jazykové  znalosti  přímo 
v rozhovorech  s rodilými  mluvčími.  Někteří  z nich  si  dopisují  se  „svými  rodinami“  i  po 
skončení zájezdu.

Zájezd se vydařil a splnil svůj účel. Jazykovým a kulturním přínosem byl pro studenty 
zejména pobyt v anglických rodinách. Rovněž místa, která jsme navštívili, se vztahovala ke 
kultuře, historii a životu v Anglii a zájezd navazoval také na výuku literatury a dějepisu. 

Mgr. Petra Procházková
vyučující anglického jazyka

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
Nejlepší ze studentů anglického jazyka si změřili své síly 13.ledna 2005. Soutěže se 

mohli zúčastnit studenti 1.-3.ročníků SPŠE. Z původně přihlášených 50 studentů se dostavilo 
43. A jak to vše probíhalo? Studenti se ráno sešli v jazykové učebně, kde se zúčastnili prvního 
kola soutěže – poslechli si nahraný rozhovor Američanek a odpovídali v testu na otázky podle 
rozhovoru. 

Celkový  možný  zisk  byl  14  bodů  a  do  dalšího  kola  se  probojovalo  21  studentů. 
Studenti, kteří postoupili, se utkali při konverzaci. Každý si vylosoval jedno ze 45 témat a měl 
5 minut na přípravu. Vlastní projev před dvoučlennou hodnotící komisí trval také přibližně 5 
minut, ale často by bývali studenti povídali a povídali… Hodnotila se výslovnost, gramatická 
správnost a především obsah projevu a pohotovost reakcí na doplňující otázky. Od studentů 
jsme se dozvěděly všechno možné, hodně jsme se pobavily, a někteří studenti se nás dokonce 
snažili svými vtipnými postřehy úplně rozhodit. 
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Celkem bylo možné získat 60 bodů. Ondřej Liška z 2.M nás skoro ke slovu nepustil, 
získal 55 bodů, které mu zajistily třetí místo. Stříbrná Martina Dostálová z 1.H se rozpovídala 
o hudbě, což jsme ohodnotily 56 body. Na nejvyšší příčku vynesla Kláru Zikmundovou z 2.M 
naprosto pohodová konverzace, pohotové a vtipné odpovědi, za něž dostala od nás 58 bodů. 
Kláře jsme držely později palce v okresním kole, kde nás úspěšně reprezentovala. Děkujeme 
všem za účast a snahu a chválíme dobrou úroveň jazyka. Prožili jsme báječný den v anglické 
konverzaci  a  velice  příjemné  atmosféře  –  to  dokumentují  fotky  umístěné  ve  fotogalerii 
webových  stránkách  naší  školy.  Už  teď  se  těšíme  na  další  ročník  soutěže  v anglické 
konverzaci.

                                                                      Lucie Charvátová a Zuzana Vargová 
vyučující anglického jazyka

Anglické vzdělávací divadlo Medvěd
V letošním  školním  roce  jsme  již  tradičně  navštívili  anglické  vzdělávací  divadlo 

Medvěd, které sídlí v pražské Redutě. Studenti měli možnost uplatnit svoji znalost angličtiny, 
protože divadlo je interaktivní a studenti jsou vyzýváni ke spontánním reakcím v angličtině a 
ke konverzaci s rodilými mluvčími.Jak představení Medvěd od A.P.Čechova, tak detektivní 
případ Frank Novotny zábavně seznámily studenty s anglickou slovní zásobou a gramatikou.

Divadlo  je  velkým  přínosem  pro  všechny  studenty  pro  svoji  názornost  a  vytváří 
prostor pro přirozenou komunikaci v anglickém jazyce.

Vladimíra Bendová
                                                                                        vyučující anglického jazyka
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Předmětová komise německého jazyka (NEJ)

Naše  komise  je  nadmíru  aktivní.  To  můžete 
z následujících řádek posoudit sami. Skoro každý vyučující 
z této  komise  pořádal  a  nebo  se  zapojil  do  nějaké  akce 
v zahraničí:  poznávacích  zájezdů  k našim  německým 
sousedům,  práce  na  projektech  přesahující  hranice, 
výměnných  pobytů  …  A zlatým  hřebem  veškerého  snažení  učitelek/učitelů  němčiny  je 
umístění  jejich  studenta   v celorepublikovém  kole  olympiády  v německém  jazyce.  Takže 
Vás už nebudeme napínat a hned Vám předložíme dlouhý seznam našich aktivit. 

V rámci pokračování projektu Budujeme novou Evropu, jehož teoretická část proběhla 
minulý  rok  za  podpory   Nadace  Friedrich-Ebert-Stiftung  v Regensburgu,  se  naši  studenti 
vydali  9.3.2005  společně  s partnerskou  školou  FOS a  BOS v Chamu  na  návštěvu  centra 
Evropské  unie   Bruselu.  Jejich  kroky  vedly  do  sídla  Evropské  komise,  na  Bavorské 
velvyslanectví a do Českého centra v Bruselu. Ani muzea a památky jako Atomium či čůrající 
chlapeček  nepřišly  zkrátka.  A projíždět  Frankfurtem a  nezastavit  se  v Německé  centrální 
bance – to by byl neodpustitelný hřích! Autory projektu jsou ing. Naďa Mauleová, Mgr. Jitka 
Hicková a Gerhard Höcht (FOS Cham). Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře Výboru 
pro evropskou integraci při Radě města Plzně.
           Na počátku června se žáci seznámili s  expozicí výstavy  Egerlandského muzea 
v Marktrewitz. Byl jim přiblížen všední život a kultura tohoto regionu. Svoji pozornost si 
studenti  na  konci  prohlídky  ověřili  vyplněním  muzejního  ralley  a  jejich  zručnost  byla 
prověřena  při  workshopu.  Studenti  vyráběli  obrázky  z ptačích  pírek,  které  byly  v období 
biedermeieru  oblíbené  jako  dekorace.  Výroba  probíhala  pod vedením zkušené  odbornice. 
Tuto  úspěšnou  a  zajímavou exkurzi  pro  žáky připravila  Mgr.  Petra  Kropáčková,  která 
pracuje i na projektu  Nové šance bez hranic“. Ten  probíhá od listopadu 2004 a ukončen 
bude prezentací na konci června 2005. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je sblížit mladé lidi 
z příhraničních regionů Bavorska a Čech. Skupina zhruba 20 žáků (10 z ČR a 10 z BRD) 
pracují  společně  na  vydání  česko-německé  knihy  „Dobrodružství  bez hranic“  s pexesem. 
Kniha je psána dvojjazyčně a zaměřuje se na tradice, zvyky, kulturu a památky jak v ČR, tak 
v BRD. Proto je možné knihu v budoucnu velmi dobře využít pro menší žáky při v výuce 
němčiny. Projekt je podporován Evropskou unií a Česko-německým fondem budoucnosti.
Mgr. Kropáčková spolupracuje na přípravě  česko-německo-rakousko-dánského projektu na 
téma „ Nezaměstnanost v zúčastněných zemích ve srovnání..“. Úvodní přípravný seminář 
se uskutečnil ve Vídni ve dnech 25.01. – 28.01.05.

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce s našimi partnerskými školami – 
FOS a  BOS v Chamu a  Hans-Glas-Schule  v Dingolfingu.  Mgr.  Jiří  Špetka se  již  3  roky 
věnuje  rozvoji  vztahů  se  školou  v Dingolfingu,  které  spočívají  především ve  vzájemném 
setkávání studentů dvakrát ročně na půdě partnerské školy. V rámci společného projektu byly 
uskutečněny zajímavé exkurze, např. v podniku na výrobu autobusů značky NEOPLAN, či 
závod  ŠKODA a.s.  První  dva  roky  byly  podniknuty  vždy  dvoudenní  návštěvy,  přičemž 
letos již byl vzájemný pobyt prodloužen na dny tři. Do budoucna plánujeme společný pobyt 
na vodě nebo v penzionu na Šumavě. 
Partnerské vztahy s FOS a BOS Cham  sice trvají již déle, ale jejich intenzita neochabuje. 
Mgr.  Anna  Ženíšková  se  ve  dnech  21.-22.11  zúčastnila  semináře  v Rodingu/Bavorsko 
s tématem: „Mládež a evropská odpovědnost“, kde prezentovala  spolupráci družebních škol 
VOŠ a SPŠE v Plzni s FOS/Cham.  I v tomto školním roce proběhla ve dnech 21.-22.4.05   
hospitace na partnerské škole v Chamu  a  návštěva partnerské školy u nás.  V květnu 
připravila naše škola exkurzi   pro FOS/BOS Cham v rámci výuky předmětu „společenské 
vědy“. Jednalo se o  návštěvu  Prahy – parlamentu ČR a Fondu ohrožených dětí + kulturní 
akce.

A  to nejlepší na konec! Všem  němčinářům  udělal velkou radost  úspěch studenta 
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Josefa  Krále   v konverzační  soutěži.  V  okresním  kole,  které  se  konalo  18.1.2005  na 
plzeňském Masarykově gymnáziu a v krajském kole, konaném 25.2.2005 na Státní jazykové 
škole v Plzni porazil student Král hravě své protivníky. Poté už mu nebránilo nic v cestě do 
republikového kola. Toto se konalo dne 11.4.2005 na Goethe-Institutu v Praze. Student Josef 
Král se umístil na stupni mezi vítězi. Jako hlavní cenu obdržel 3 týdenní stipendijní pobyt na 
Goethe-Institutu v Berlíně. Jeho vyučující, Mgr. Petra Kropáčková, získala taktéž 2 týdenní 
studijní stáž v německém hlavním městě, kde se na konci července setkají vždy první čtyři 
výherci národních kol německé olympiády a jejich vyučující ze všech zemích, kde se tato 
soutěž konala.

Mgr. Jitka Hicková
vedoucí PK NEJ

Předmětová komise matematiky
 a přírodovědných předmětů (MAT)

Pro  žáky  školy  byly  organizovány  školní  kola 
matematické,  fyzikální  i  chemické  olympiády.  Nejlepší 
řešitelé  byli  vysláni  do  vyšších  kol.  Zde  je  potřeba 
vyzdvihnout  především  úspěch  Vlastimila  Šetky  ze  třídy 
1.B,  který  v krajském  kole  matematické  olympiády 
kategorie C obsadil 1. místo, a dále úspěšnou reprezentaci 
žáků  1.  ročníku  oboru  TL  v chemické  olympiádě,  kde 
v krajském kole obsadil Michal Timko, žák 1.M, třetí místo. Sedmdesát devět žáků školy se 
zapojilo do celostátní soutěže Matematický klokan.

Novinkou v letošním školním roce byla také příprava zadání matematické a fyzikální 
části   korespondenční  soutěže  Rejnok  elektrický  pro  žáky  osmých  tříd  základních  škol. 
Věřím,  že další  kola  této  soutěže  přispějí  stejně  jako letošní  k dobré  prezentaci  školy na 
veřejnosti. 

                                       
                                                     Mgr. Ivana Vargová
                                                       vedoucí PK MAT

Exkurze našich studentů do technického muzea v Mnichově

Dne  10.  května  2005  se  studenti  tříd  2.M,  2.L,  2.G  a  3.J  spolu  s učitelkami 
matematiky,  fyziky,  chemie  a  němčiny  vypravili  na  exkurzi  do  Mnichova.  Cílem  bylo 
navštívit Deutsches Museum, největší technické muzeum v Evropě. Výstavní plocha o rozloze 
zhruba 50 000 m2  je rozdělena do 55 oddělení. Vzhledem k tomu, že délka prohlídky je více 
než 20 kilometrů, nedalo se během jednoho dne vidět vše, proto jsme se zaměřili především 
na oddělení fyziky, chemie, astronomie, kosmonautiky a matematiky. Ve všech těchto částech 
muzea se kromě historických pomůcek nachází také velké množství pokusů, které si studenti 
mohou vyzkoušet. 

Studentům se velmi líbily elektrické výboje, mechanické pokusy, pokusy s vývěvou, 
Newtonova  trubice,  hologramy,  chemická  show,  obrovský  model  železnice,  Foucaultovo 
kyvadlo a mnohé další. Abychom nestrávili úplně celý den jen v autobuse a muzeu, na závěr 
dne jsme si prohlídli olympijský areál, kde se konala letní olympiáda v roce 1972. 

Většina  studentů  byla  exkurzí  nadšena  a  my věříme,  že  jim i  pomohla  k lepšímu 
pochopení probíraného učiva.

Jana Šilhánková
vyučující matematiky a fyziky
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Předmětová komise tělesné výchovy (TEV)

Členové  předmětové  komise  zorganizovali  celkem 34 
různých  sportovních  akcí.  Největších  úspěchů  v reprezentaci 
školy  dosáhli  –  fotbalisté,  plavci,  odbíjenkáři,  házenkáři, 
florbalisté a atleti.

Ve středoškolském atletickém poháru v kategorii hochů 
jsme  v městském  kole  obsadili  1.  místo  atotéž  jsme 
zopakovali v krajském kole v Tachově. V republikovém 
finále tohoto poháru jsme ze šestnácti účastníků obsadili deváté místo.
Ve XIV. ročníku turnaje SŠ v kopané „O putovní pohár ředitele VOŠ a SPŠE“ jsme 
vybojovali stříbrné medaile.
Dále jsme se zúčastnili běžeckých závodů Plzeňského kraje v běhu na 5200 m a to 
opět velice úspěšně – naši borci obsadili 1., 3., 4. a 6. místo.
V plaveckém přeboru středních škol  v Plzni  jsme zvítězili  a  v republikovém finále 
jsme poté obsadili 11. místo.
Své družstvo máme také ve futsalová lize ČMFS, divize západ. Zde jsme vybojovali 
první místo.
V krajském  kole  v házené  chlapců  jsme  také  zvítězili  a  totéž  se  nám  podařilo  i 
v chlapeckém  turnaji  v odbíjené  a  na  florbalovém  turnaji  „O  pohár  Gymnázia 
Mikulášské náměstí“.
Naše děvčata získala bronzové umístění na turnaji dívek v odbíjené.
Dále jsme organizovali řadu sportovních kurzů pro žáky naší školy. V lednu až březnu 
jsme  byli  v Krkonoších  na  lyžařských  kurzech,  v květnu  na  sportovních  kurzech 
s žáky 2. ročníků, kde se věnovali zejména vodní turistice a cykloturistice. V červnu 
jsme  pořádali  sportovní  kurzy  3.  ročníků  s podobnou  náplní  -  vodní  turistika, 
cykloturistika, turistika, sportovní hry.
Všem žákům a učitelům patří dík za vzornou reprezentaci školy a podporu a rozvoj 

sportu v rámci jejich působení ve škole i mimo ni.
Jaromír Sochor
vyučující TEV

Předmětová komise ekonomických předmětů (EKO) 

Ve spolupráci s PK NEJ jsme zorganizovali cestu po 
institucích EU v Bruselu (podrobněji na jiné stránce).

Opět jsme se zapojili do programů nadace Junior 
Achievement. I letos jsme obsadili ve vypisovaných soutěžích 
přední místa.

Studenti programu Travel and Tourism Business pod 
vedením Ing. Mauleové obsadili 3. místo v národním finále 
počítačové manažerské simulace MESE. Studentská společnost ESComp. zorganizovala a 
uskutečnila poznávací cestu do Itálie.

Studenti programu Aplikovaná ekonomie pod vedením Ing.Toufara obsadili 
2. místo v soutěži o Nejlepší www stránky studentské společnosti. Během činnosti studentské 
společnosti GEMA se podařilo zhodnotit vklady členů o 92%.

Studenti Jan a Pavel Urbánkovi se v národním kole SOČ umístili na 2. místě, Kateřina 
Zajíčková byla v krajském kole také na 2. místě v sekci ekonomika a řízení.

Ing. Naděžda Mauleová
vedoucí PK EKO
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Předmětová komise výpočetní techniky – software (VYS)

Vybraní studenti se zúčastnili okresního kola soutěže 
v programování  organizované  Stanicí  mladých  techniků. 
Patřili  jsme  k  nejpočetnější  skupině.  Díky  studentu  2.  I 
Václavu Struhárovi obsadila škola 1. místo.

Mgr. Pavel Anderle
vedoucí PK VYS

Výchovné poradenství 

Podle  plánu  výchovného  poradenství  proběhla  v září  a  říjnu   v prvních  ročnících 
beseda  s výchovným  poradcem  „Jak  se  učit  na  střední  škole“.  V prvních  ročnících  se 
setkáváme s problémy spojenými s přechodem na jiný typ školy. Problémy pramení z toho, že 
žáci  nemají osvojené dobré studijní návyky. Zároveň se snažíme podchytit žáky s poruchami 
učení.  Pro  některé  z nich  na  doporučení  pedagogicko-psychologické  poradny  (PPP) 
vypracujeme  individuální  studijní  plán.  Vyučující  jsou  informováni  o  doporučení  PPP. 
Výchovný  poradce   se  žáky  konzultuje  jejich  studijní  výsledky.  Po  celý  školní  rok 
spolupracujeme s PPP. Po skončení aktivu 1.ročníků v září se konala informativní schůzka 
výchovného poradce s rodiči.

V letošním školním roce škole získala grant „Škola bez alkoholu a cigaret“. Pro 330 
našich studentů jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni zorganizovali 
výchovně vzdělávací pořad o škodlivosti kouření a alkoholu.  Z prostředků grantu je zhotoven 
i informační panel na toto téma, který je umístěn ve spojovací chodbě, aby byl přístupný všem 
studentům.

Velkou pozornost věnujeme i  drogové problematice. V měsíci červnu mohli zájemci 
spolu  s výchovnou poradkyní  navštívit  Koordinační  protidrogové  centrum,  prohlédnout  si 
prostory  a  pobesedovat  se  sociální  pracovnicí.  První  ročníky  se  zúčastnily  besedy 
s pracovníkem Teen challenge v Husově ulici.

V únoru a březnu jsme se 4. ročníky navštívili Úřad práce v Plzni. Nejprve si žáci 
poslechli základní informace o úřadu práce, pracovním právu, o možnostech dalšího studia  a 
o uplatnění absolventů na trhu práce. Poté následovala diskuse.  Na naší škole též proběhlo 
setkání zástupců vysokých škol  v Plzni  se    studenty  4. ročníků o možnostech studia na VŠ.

Dále byl  realizován projekt  primární prevence HIV/AIDS pod názvem „Hrou proti 
AIDS“, který se každý rok těší velké oblibě studentů. Letos též proběhly besedy s Policií ČR, 
které byly zaměřené na trestní odpovědnost mládeže.

Vedle  kabinetu  výchovného  poradce  je  „schránka  důvěry“  a  nástěnka  výchovného 
poradce.  Zde jsou uvedeny kontakty na krizová centra a další informace. Výchovný poradce 
má  své  konzultační  časy.  Ve  všech  výchovně  vzdělávacích  činnostech  se  snažíme  čelit 
sociálně patologickým jevům.
       

                                                                                 Mgr.Alena Veselá
                                                                                 výchovný  poradce
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Datum zpracování zprávy: 6. září 2005 
 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 8. a 15. září 2005  

Podpis ředitele školy a razítko:

Ing. Vladimír Šípek           
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