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Kalendárium
přehled akcí září 2012 – červen 2013
ZÁŘÍ
● Intenzivní jazykový kurz anglického a německého jazyka pro naše žáky a studenty
● Charitativní akce Světluška
● Praktická a ústní maturitní zkouška podzim 2012
● Zahájení kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory PPKS3

ŘÍJEN
● Třídní schůzky s rodiči
● Burza SŠ v Ivančicích

LISTOPAD
● Dny vědy – exkurze do Ústavu obratlovců AV ČR
● Dny vědy – exkurze do Ústavu přístrojové techniky AV ČR
● Mahenovo divadlo: představení Mandragora
● Zahájení kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví MKS2
● Setkání Studentské rady s ŘŠ
● Světový den boje proti diabetu – osvětová akce spolupořádaná školou
● Burza SŠ ZŠ Holzova
● Burza SŠ ZŠ Novolíšenská
● Veletrh SŠ Výstaviště Brno
● Zahájení kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory PPKS4
● Projektový týden, multikulturní projekt Edison

PROSINEC
● Výukové pořady Diecézní charita Brno – Cesta na dno zase zpátky a Proč ten šátek?
● Den otevřených dveří
● Filmová noc ve škole
● Vánoční besídka
● Exkurze - předvánoční Ikea - náměty pro Rodinnou a Estetickou výchovu

LEDEN
● Den otevřených dveří
● Hovorové hodiny
● Poslechový pořad J. Černého – Osvobzené divadlo Voskovec – Werich - Ježek
● Mahenovo divadlo: představení Apartmá v hotelu Plazza

ÚNOR
● Adopce na dálku – již 5. rokem pokračující podpora Alice Etienne BONGONO z Guineje
● Zahájení kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory PPKS5

BŘEZEN
● Zahájení kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15
let PPKD2
● Studio Lávka Brno – pořad do mediální výchovy
● Setkání Studentské rady s ŘŠ
● Studentská konference – sál B. Bakaly Brno
● Mahenovo divadlo: představení Sedmá pečeť

DUBEN
● Mahenovo divadlo: představení Králova řeč
● Přednáška ve škole o novém výživovém doplňku – zeleninové šťávy (Kofola)

● Projektové dny k maturitě pro 4. ročník

KVĚTEN
● Písemná a praktická část maturitní zkoušky MZ jaro 2013
● Mahenovo divadlo: představení 10 malých černoušků
● Charitativní akce Den boje proti rakovině

ČERVEN
● Mahenovo divadlo: představení Liška Bystrouška
● Ústní část maturitní zkoušky MZ jaro 2013
● Informativní schůzka pro nově přijaté žáky a studenty
● Organizace přátelského posezení (zahradní slavnosti) spojeného se Dnem otevřených dveří
● Výlet Mikulov

Vánoční besídka 2012

Poslední zvonění 4.A

Jaký byl školní rok 2012/2013?
Za velké pozitivum naší školy považuji příjemnou pracovní atmosféru; nastartovaná dobrá
spolupráce mezi učiteli a žáky a i učiteli mezi sebou nadále pokračovala a rozvíjela se. Výsledkem jsou
zajímavé počiny, které se nám nad rámec běžných akcí v letošním školním roce podařily uskutečnit.
Na začátku školního roku 2012/2013 jsme navázali spolupráci s Fakultou sportovních studií (FSpS)
a Územní organizací Svazu diabetiků Brno, která vyvrcholila na podzim 2012 spoluprací na organizaci akce
“DEN DIABETU, ANEB UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ” (více o celé akci dále v ročence).
Dále jsme navázali spolupráci s organizací AIESEC. Tato organizace je globální, nepolitická,
nezávislá, nezisková organizace zcelá řízená vysokoškolskými studenty. Výsledkem bylo uspořádání
projektového týdne zaměřeného na multikulturní výchovu a zlepšení jazykových schopností našich žáků a
učitelů (více o celé akci dále v ročence).
V červnu 2013 završíme výbornou spolupráci s naším zakladatelem ŽVS Vesna o.s. a další
organizací zřizovanou stejným subjektem Vesněnkou o.p.s. uspořádáním společného Dne otevřených dveří
ve Vesně. Kromě tradičního průběhu (možnost nahlédnout do výukových prostor, informovat se o studiu,
seznámit se s prostředím) plánujeme uskutečnit pestrý doplňkový program. V sále se mimo jiné představí
žáci naší školy se svým programem; v odborné učebně proběhnou měření některých antropometrických
ukazatelů a budou nabízeny činnosti v kreativních dílničkách. Širší veřejnosti hodláme poprvé představit
zatím “utajovanou” malou zahradu za sálem, kterou postupně budeme upravovat pro hry a sporty nenáročné
na prostor a k posezení návštěvníků Vesny.
V září 2012 jsme si připoměli 150. výročí narození pana Františka Mareše (30. 9. 1862 - 11. 9.
1941) - jedné z nejvyznamnějších osobností Spolku Vesna i společenského a kulturního života Brna jeho
doby; byl to profesor a školní rada, tvůrce a propagátor vyššího školství pro dívky a ženy i vzdělávání vůbec
nejen v Brně, ale také v dalších městech Moravy, Čech a Slovenska. Přátelil se a spolupracoval se
soudobými významnými výtvarníky, literáty, hudebníky (např. L. Janáček, B. Fuchs, J. Úprka, J. Šíma, J.
Merhaut, F. Bartoš); díky jeho pozvání se do Brna přistěhoval a tvořil zde architekt D. S. Jurkovič.
Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole vzdělává 145 žáků. V oboru 75 – 41 – M/01 Sociální
činnost se v denní formě studia vzdělává 57 žáků a v dálkové formě studia 80 žáků. Ve večerní formě studia
oboru 53 – 41 – H/01 Ošetřovatel se vzdělává 8 studentů.
Jako další aktivitu naše škola pořádá kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Ve školním roce 2012/2013
proběhly na škole tři kvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou
péči o seniory a jeden kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti
od 3 do 15 let. Všechny tyto kurzy proběhly v rámci projektu CZ. 1.04/3.1.03/66.00184 Vesna vzdělává v
sociálních službách určený pro pracovníky v sociálních službách k doplnění potřebné kvalifikace. Dále
škola uspořádala jeden běh rekvalifikační kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast
zdravotnictví.
Realizujeme aktivity projektu CZ1.07/7.1.5 Zlepšení podmínek vzdělávání na středních školách
pod názvem VESNA zkvalitňuje výuku ICT a Finanční gramotnosti, v rámci kterého se nám podařilo získat
622 106,-Kč. Tato částka je určena pro rekonstrukci počítačové sítě a počítačového vybavení ve škole. Na
sklonku roku 2012 jsme připravili k akreditaci nové dva programy - nádstavby základních pečovatelských
kurzů. Tyto akreditace se nám na jaře 2013 podařilo získat a pro nový školní rok tedy zařadíme do nabídky
naší školy ještě kurzy Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním
postižením a kurz Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy.
Počtem žáků se řadíme k malým školám (v září 2012 145 žáků), I proto se nám daří ve škole
udržovat rodinnou atmosféru a individuální přístup ke všem žákům. Vyučující se běžně věnují žákům nad
rámec svých pracovních povinností. Ráda bych poděkovala zaměstnancům naší školy za obětavou a
náročnou práci, všem partnerům, kteří s námi spolupracovali za pomoc a spolupráci, rodičům žáků za
důvěru, že nám svěřili ke vzdělání své děti.
Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Ukázka
ZE SLOHOVÝCH A SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Dana Habrlová (4.A): Také budeme jednou staří (úryvky z úvahy)
Měli bychom si brát ze starších lidí příklad. Mají mnoho zkušeností a většinou pravdu. Když jsem
byla na prvním stupni základní školy, připadaly mi názory prarodičů zvláštní a zastaralé. Teď, když už jsem
starší, ráda za nimi jdu pro radu. I když mají občas špatnou náladu, chápu je a vážím si jich. Mají hodně
starostí spojených se stářím, a proto je třeba tolerovat, když zrovna nemají chuť si povídat.
Musíme se vcítit do postavy starého člověka. Možná si připadá zbytečný, na obtíž, nehledě na to, že
zdraví už mu možná také neslouží. Měli bychom se o starší generaci postarat, protože budeme také jednou
staří a jistě by se nám nelíbilo, kdyby s námi někdo zacházel jako s obtížným odpadem.

Dominika Trejtnarová (4.A): Také budeme jednou staří (úryvky z úvahy)
Každý určitě uvažujeme už odmala, že jednou zestárneme. Je to myšlenka, která nás svým způsobem
děsí. Říkáme si, jaké to bude. Skončíme v nějakém ústavu, nebo budeme schopní, čilí důchodci? Budeme mít
spoustu vrásek a povislou kůži? (…)
Když se podívám na svou babičku a dědu, obavy mě opouštějí. Jsou hodní, žádní mrzouti, a mají
pořád chuť do života. Důchod si užívají jako něco nového a neprozkoumaného. (…) Mám praxi v domovech
důchodců, takže se mi nabízí hodně příležitostí stáří pozorovat. Na starých lidech (v jejich obličejích) je
přesně vidět, co si zažili a jestli se měli dobře, nebo prožili mnoho bolesti. Vše se na jejich tvářích
podepisuje.
Budu ve stáří vypadat dobře, nebo budu mít tvář plnou vrásek od starostí? Je to vzrušující myšlenka,
když nevím, co přijde a co mě čeká. Líbí se mi, že teď, když jsem mladá, koukáme s kamarády na staříky a
říkáme si, jak se budeme jednou o berlích scházet v parku na lavičce, drbat o všech známých a vzpomínat na
to, co bylo. (…) Nelze koukat na stáří černými brýlemi. Musíme je brát jako něco nového a skvělého.
Budeme mít spoustu vzpomínek, nad kterými rádi popřemýšlíme. Takže si myslím, že se na stáří těším, a
nebudu se ho zbytečně obávat.

Michal Nešpor (1.A) Proč jsem si vybral obor pečovatel (úryvek z dopisu)
Zvolil jsem si tento obor proto, že si myslím, že každý člověk má v životě nějaké poslání, a jeho
záměry, pokud je dobrým člověkem, jej vedou správným směrem.

Martin Jirků (1.A): Jak se mi líbí ve škole (úryvek z dopisu)
Chci Ti říct, že se mi ve škole moc líbí, je to tady super. Je to sice větší dřina než na základce, ale je
to tu fajn. Vybral jsem si tuhle školu, abych mohl konečně někomu pomáhat.

Spolupráce školy s partnery – přehled pracovišť praxe a odborného výcviku ve školním roce
2012/2013
•

DŮM DŮSTOJNÉHO STÁŘÍ
Borky 7
614 00 Brno-Maloměřice
Na toto pracoviště docházejí studenti 3. a 4. ročníků pod vedením odborné učitelky; pracovní doba
praxe je v souladu s provozem od.8.00 do 11.00 hod. Dále toto pracoviště využíváme pro praxi pečovatelek v
rámci kurzů. V tomto případě vede praxi vrchní sestra paní Eva Pešková.
Pracoviště nám umožňuje i souvislé praxe studentů a praktické maturitní zkoušky. Dlouhodobá a
výborná spolupráce probíhá pravidelně každý týden a kontaktní osobou je vrchní sestra paní Eva Pešková.
•

Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00 Brno - Nový Lískovec
Na toto pracoviště docházejí studenti 3. a 4. ročníků pod vedením odborné učitelky; pracovní doba
praxe je v souladu s provozem od.7.00 do 10.00 hod.
Pracoviště nám umožňuje i souvislé praxe studentů a praktické maturitní zkoušky.
Dlouhodobá a výborná spolupráce probíhá pravidelně každý týden a kontaktní osobou je vrchní
sestra PhDr.Vladimíra Nováková a vedoucí pečovatelka paní Radka Útratová.
•

Středisko pečovatelské služby, Horova 77
Městská část Brno-Žabovřesky
Na toto pracoviště docházejí studenti 3. a 4. ročníků, pracovní doba praxe je v souladu s provozem
od.8.00 do 11.00 hod.
Pracoviště nám umožňuje i souvislé praxe studentů. Dlouhodobá a výborná spolupráce probíhá
pravidelně a kontaktní osobou je sociální pracovnice paní Bc. Kateřina Oharková.
•

Domov pro osoby se zdravotním postižením TEREZA
Terezy Novákové 1947/62a, Brno
Na toto pracoviště docházejí studenti 3. a 4. ročníků, pracovní doba praxe je v souladu s provozem
od.7.30.00 do 10.30 hod.
Pracoviště nám umožňuje i souvislé praxe studentů. Dlouhodobá a výborná spolupráce probíhá
pravidelně a kontaktní osobou je vedoucí zařízení Mgr. Jana Ondrušková.
•

Denní stacionář GAUDIUM - domov pro osoby se zdravotním postižením pro
Schodová 1292/18, Brno
Na toto pracoviště docházejí studenti 3. a 4. ročníků, pracovní doba praxe je v souladu s provozem
od 8:00 do 11.00 hod. Pracoviště nám umožňuje i souvislé praxe studentů. Dlouhodobá a
výborná
spolupráce probíhá pravidelně a kontaktní osobou je vedoucí zařízení Mgr. Pavlína Březinová.

• Doléčovací a rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny
Zoubkova 18, Brno
Na toto již tradiční pracoviště, docházejí studenti 1.V učebního oboru Ošetřovatel, pod vedením
odborné učitelky. Pracovní doba praxe je v souladu s provozem od.14.00 do 18.30 hod. Pracoviště nám
umožňuje i souvislé praxe a konání praktických závěrečných zkoušek. Spolupráce probíhá výborně.
Kontaktní osobou je vrchní sestra paní Jana Kysilková a staniční sestry jednotlivých oddělení podle rozpisu.
Mgr. Dagmar Škrabalová, vedoucí učitelka praxe

Ukázka
ZE SLOHOVÝCH A SEMINÁRNÍCH PRACÍ
Natálie Kocábová (4.A): Od zítřka nekouřím, dnes si ještě zapálím (úryvky z úvahy)
Pamatuji si na svoji první cigaretu. Bylo mi 15 let a seděla jsem v parku na lavičce se svojí o rok
starší kamarádkou. Ona už nějakou dobu kouřila. Nevím, jestli se mi líbilo, jak elegantně držela cigaretu v
ruce, (…) ale v tu chvíli jsem hrozně chtěla vyzkoušet, jaké to asi je. Prosila jsem ji, jestli by mi jednu
cigaretu nedala. Bylo mi z toho pak hrozně špatně, ale postupem času jsem měla větší a větší chuť kouřit.
(…) Později jsem si začala kupovat cigarety sama a uvědomovala jsem si, že na nich začínám být závislá.
Ale proč? Vždyť je to něco úplně zbytečného!
V dnešní době kouří stále více lidí. Já sama jich mám kolem sebe nespočet. Spousta z nich se ale
snažila závislosti na cigaretách zbavit. Vyzkoušeli různé způsoby odvykání, (…) některým se to podařilo, jiní
naopak začali kouřit mnohem víc.
Je smutné, že v dnešní době za krabičku cigaret zaplatíme takřka více než za oběd pro čtyřčlennou
rodinu. Lidé by se proto měli zamyslet nad tím, zda je opravdu nutné, aby kouřili, ničili si tím zdraví a
zbytečně utráceli peníze. Já osobně jsem ráda, že spadám momentálně do skupiny nekuřáků a jsem hrdá
sama na sebe, že jsem svoji závislost dokázala porazit.

AKCE “DEN DIABETU, ANEB UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ
Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásily v roce
1991 14. listopad (datum narození Fredericka Bantinga) „Světovým dnem diabetu“ jako odpověď na
oprávněné rostoucí obavy z neustále se zvyšující prevalence diabetu. V tento den se na všech kontinentech
konají pochody a osvětové akce. Tyto aktivity mají upozornit na nebezpečí zmíněné civilizační choroby a
zároveň zdůraznit význam zdravého životního stylu v primární prevenci diabetu. Během těchto akcí probíhá
měření krevního tlaku, glykémie, hladiny cholesterolu v krvi aj. Střední škola sociálních a zdravotnických
služeb Vesna, o.p.s. (SŠSZ Vesna) ve spolupráci s Fakultou sportovních studií (FSpS) a Územní organizací
Svazu diabetiků Brno uspořádala 12. 11. 2012 akci „Světový den diabetu, aneb Udělejte něco pro své
zdraví“, která se konala v prostorách střední školy. V rámci akce proběhly přednášky, které se věnovaly
problematice gestačního diabetu, diabetické dietě, aplikaci inzulinu, dentální hygieně či diabetické noze.
Současně probíhalo bezplatné měření glykémie, krevního tlaku a některých antropometrických ukazatelů
(tělesná hmotnost, obvody pasu a boků, distribuce tělesného tuku aj.). Záštitu nad akcí převzali Ing. Lenka
Hrubá, ředitelka SŠSZ Vesna a Mgr. Pavla Jaklová, předsedkyně Územní organizace Svazu diabetiků Brno.
Mgr. DiS. Michaela Hejmalová, garant akce

Ukázka
ZE SLOHOVÝCH A SEMINÁRNÍCH PRACÍ
Michaela Meixnerová: Umělé světy – úniky od reality (úryvky z úvahy)
Žijeme ve světě plném shonu, zmatku, nespravedlnosti, násilí, ale hlavně konkurence.
Konzumní způsob života nás neustále nutí být lepšími, bít se za své cíle, než nám je přeberou druzí.
Neříkám, že je to špatné. Ale za jakou cenu? (…)
Už ve škole jsou na žáky kladeny požadavky, které se špatně plní, když existuje tolik poutačů
pozornosti, jako jsou například mobilní telefony, počítače, herní konzole, ale i televize. Na školu a
požadavky rodičů už studentům nezbývá čas. Je alarmující, jak prudce se zvyšuje procento útěků
mladistvých z domu, počet drogově závislých a sebevražd.
Ani dospělí v produktivním věku to nemají lehké. Často nenajdou práci, která by dokázala
uživit je a jejich rodiny. Vede to pouze k tomu, že trpí depresemi a tráví čas v psychologických
poradnách. Nejhůře jsou však na tom staří lidé. Často unikají do svých světů plných strachu, bolesti,
špatných nálad. Vše je pro ně dnes drahé, moderní a uspěchané. Ve městech prostě nemají šanci na
odreagování a často topí své strasti v alkoholu. Pokaždé, když jdu podchodem a vidím, jak někteří
dopadli, ztratím úsměv.
(…) Také jsem na okamžik spadla do jiné reality, ale přišla jsem na to, že nemá cenu se za
něčím honit, protože jediné, o co jde, nejsou peníze, ale rodina, láska a přátelství.

Fejeton
Mobilmania
(zpověď mladého uživatele)
Mobil? Svýho mobila mám u sebe furt a všude. V takovým pěkným plyšovým pouzdře, co
vypadá jako malej medvídek. Ale v tom svým futrálu se moc neohřeje, protože ho v jednom kuse
potřebuju. Když mám medvídka u ucha, tak existuju a jsem napojenej a nejsem žádnej kretén.
Úplně nejhorší bylo, když mi ho naše nervózní úča zabavila v čéjině. Čeština je kolikrát nudná
a větný rozbory jsou ještě odpornější než rovnice o dvou neznámých v matice. Tak jsem si řekl, mrknu
na esemesky. Vopatrně. Jenže češtinářka je nepřetržitě ve střehu. Bodla mě očima a hned: „Mobilovat
mi tu nebudeš! Zabavuje se!“ Ještě vyhrožovala, že až do konce školního roku.
Tak jsem byl nahranej. Už večer sedla na mě děsná depka. To byla husťárna, teda. Jsem měl
snad horečku, týjo! Úplně se mi třásly prsty a furt jako by běhaly po těch tlačítkách mýho milovanýho
medvídka, kterýho jsem ale neměl. Fakt brutus. Byl jsem stopro vyhučenej. Nemohl jsem nic. Celej
večer ani jeden hovor. Ani blbá esemeska. Nic. Co když mi někdo třeba volal zrovna? A já tam seděl
jako mrtvej brouk. Jak osamělej pavouk. V noci to bylo šílený. Usnul jsem až o půl čtvrtý. Měl jsem
ujetý, úplně celý barevný sny. Ráno jdu do školy – a celou dobu mně nikdo nezavolal. Chápeš? Celou
cestu, tý brďo! Teda von by třeba volal, ale neměl jaksi kam, že jo. Když komusi zazvonil a autobuse
mobil, úplně jsem sebou škubnul. Před vočima se mi dělaly kolečka.
Teda, ta úča měla štěstí, že mi mýho medvídka hned druhej den vrátila. Bylo to vo fous. Jinak
bych ji snad zrušil, fakt. Protože bez medvídka bych to byl dýl asi nepřežil. I když zas na druhý straně
je to moje véčko už taky zastaralej typ. Tak teď zpracovávám rodičovstvo, abysem mohl dostat k
šestnáctejm narozkám ten novej in-mobil. To neznáš? Je to novinka, vod Japanů. Je tak malej, že se ti
vejde přímo do zvukovodu. Furt ho tam pak máš. Čím se to ovládá? To víš, že tlačítkama ne, ty móko.
Přímo myšlenkama! Jo, a fotíš očima. Mrk – a pošleš fotku. Jenom na to pomyslíš. Vyfotil bych s chutí
toho vzteklýho alkouše, co vybírá kontyš u nás na rohu. Ani by netušil, že ho beru, zevlák. Nebo
holky, když se v létě koupaly, některý bez. Taky jsou v in-mobilu špicový hry.
Tuhle mi úča řekla: „Co máš v hlavě, to ti nikdo nevezme.“ Ani nevěděla, jak mi mluví z duše.
Jo! Se těším, až tam budu mít nainstalovanej ten in-mobil. Ten mi už nezabaví. Bude to super. Jen je
blbý, že je tak drahej. Myslíš, že by ti ho vaši mohli taky koupit?
(Poznámka na závěr: Milé čtenářky a čtenáři, jde o zpověď zcela fiktivní. Zázračný in-mobil dosud
neexistuje. Tedy – zatím ne…)
Eva Talpová

Mgr. Eva Talpová

Narozena v Brně, kde také žije a pracuje. Původně knihkupkyně,
poté vystudovala bohemistiku a učí na naší střední škole Český
jazyk a literaturu, Ekonomiku a Písemnou elektronickou
komunikaci.
Publikovala v časopisech a sbornících, spolupracuje s deníkem
Rovnost, kam přispívá hlavně fejetony. Svou tvorbu představila
také v rozhlase a v řadě autorských čtení (např. na literárním
festivalu Měsíc autorského čtení v Brně). Je členkou Obce
spisovatelů.
Psaní definuje jako jeden ze způsobů, jak vydržet tento svět..
Píše častěji o vnitřních světech než o tom vnějším. Více o ženách, ale nejen pro ně.
Dosud vydala knihy:
Krajiny - básně v próze (Medusa 1997)
Hážou si kopřivy hlavou - básně (F+F 2001)
Rybička na šněrování - výběr fejetonů (F+F 2006)
Po velmi tenké čáře - román (Eroika 2007)
S andělem ne - román (Eroika 2010)

Ukázka
ZE SLOHOVÝCH A SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Eliška Klimešová (4.A): Facebook – past, nebo záchrana osamělých? (úryvky z úvahy)
Když vás chce někdo poznat, nepožádá vás o telefonní číslo nebo adresu, abyste si
mohli psát, jak se to dělávalo dříve. Ne. Dnes je první otázka při seznamování: „Máš
Facebook?“
Přitom tahle stránka neobsahuje nic, co by vás hned zaujalo. Je to jen pouhá past pro
dnešní mládež, osamělé lidi a „ajťáky“. Možná je to dobrý způsob komunikace či vyhledávání
starých dobrých známostí, ale je také velkým lovištěm hackerů a sexuálních deviantů.
Snadno se člověk stane na facebooku závislým, aniž by si to uvědomoval. Dejme
tomu, že si naplánujete důležitý pracovní pohovor na třetí hodinu odpolední. Jenže když se v
jednu hodinu začnete chystat, tak si řeknete, že máte ještě čas, a tak si na chvíli zajdete na
počítač. V tu chvíli zapomenete na čas a už si neuvědomujete, že sedíte u počítače dvě a půl
hodiny a prošvihli jste schůzku, která pro vás měla znamenat vrchol kariéry. (…)
Negativní vlastnosti Facebooku by se daly vypisovat na velké papíry A4. Ale stručně
uvedu jen ty základní – ničení vztahů, snadné narušení soukromí a promarnění volného času,
který může být strávený třeba v parku u fontány s rybičkami. (…) Buďme k sobě upřímní.
Dnes můžem jen tiše závidět těm, kdo nemají Facebook, protože oni nespadli do stejné pasti
jako my a dokáží bez něho žít.

Multikulturní týden – projekt Edison
Třetí listopadový týden zavládla na naší škole multikulturní atmosféra, kdy výuku ve všech
ročnících převzali zahraniční studenti. Celkem sedm vysokoškoláků původem z Egypta, Malajsie,
Rumunska, Ruska, Libanonu, Makedonie a Vietnamu postupně ve všech třídách představili kulturu a
zvyky svých zemí. Hodiny se nesly v pohodovém a neformálním duchu, a tak měli naši studenti
jedinečnou možnost nejen komunikovat v angličtině, ale i srovnat současný život českého a
zahraničního studenta.
Nutno dodat, že naši praktikanti se na hodiny připravili opravdu pečlivě, přišli vyzbrojeni
množstvím fotografií, videí, prezentací a velkou dávkou nadšení, a také proto zůstaly z akce jen
pozitivní dojmy.

Projekt

Adopce na dálku
I v tomto školním roce naše škola pokračuje v účasti v projektu Adopce na dálku občanského
sdružení pro-Contact. Studenti a zaměstnanci školy finančně podporují holčičku z Guineje jménem
Alice Etienne Bongono.

prosinec 2012

květen 2012

SOCIÁLNÍ ČINNOST
1. ročník – denní studium
třídní učitelka: Bc. Lenka Jašková (do 30.11.2012), od 1.12.2012 Mgr. Dagmar Kyzlinková
Chabičovská Veronika
Jirků Martin
Juras Michal
Kolárská Vivien do 29.11.2012
Kratochvílová Žaneta
Křivánková Michaela
Křížová Pavlína do 18.12.2012
Nešpor Michal
Štollerová Karolína
Vašek David od 1.11.2013.do 28.1.2013
Zlatníková Michaela

SOCIÁLNÍ ČINNOST
2. ročník – denní studium
třídní učitelka Mgr. Hana Květinská
Alscherová Kristina
Bláhová Eva
Bláhová Kateřina do 31.1.2013
Budňáková Dominika
Čáslavská Petra
Dufková Kateřina
Hoferová Zuzana
Kolaříková Ester
Jírek Daniel
Mikulicová Lucie
Rybářová Lenka
Schaaf Nicole
Šustrová Karolína
Vytopilová Kristýna
Zpěváčková Eliška
Žvátorová Sabina

Sojková Jana od 18.12.2012
Šrámková Michaela od 1.2.2013

SOC IÁ L N Í Č IN N O S T
3. ročník – denní studium
třídní učitelka Mgr. Eva Talpová
Asztemborská Barbora
Bartošová Petra
Cechmeisterová Iva
Dvorská Kristýna
Hrubá Lucie
Hrozinová Lucie
Jebáčková Markéta do26.4.2013
Kammererová Dagmar do 16.10.2012
Křenková Ivana
Kučerová Tereza
Pánková Michaela

Petránová Sandra
Prochovníková Dagmar
Rexha Arben
Sklenář Ivo
Landová Tereza od 1.10.2012

Rodinná škola – S O C I Á L N Í S L U Ž B Y
4.ročník (denní studium)
třídní učitelka Mgr. Jana Vaculíková
Habrlová Dana
Hradecká Pavlína
Jordán Adam
Kadlecová Lenka
Klimešová Eliška
Knoflíčková Karolína
Kocábová Natálie
Kopl Karel do29.4.2013
Krupková Dominika
Matoušková Andrea
Meixnerová Michaela
Musilová Petra
Pešková Kateřina do 15.3.2013
Trejtnarová Dominika
Žižkovská Marie

S O C I Á LN Í Č I N N O S T
1. ročník – dálkové studium
třídní učitelka Mgr. Dagmar Škrabalová
Brtníková Michaela
Čáslavová Petra do 5.12.2012
Daňková Dominika do 5.12.2012
Feniková Andrea
Fialová Michaela
Filipová Veronika
Hlasová Alena do 5.12.2012
Horáková Michaela
Hošek Milan
Jarošová Petra
Kičmerová Zuzana
Kocmanová Petra do 10.12.2012
Lišková Zdeňka od 12.12.2012
Oplatková Gabriela
Nixová Věra
Pelánová Lucie do16.4.2013
Pochylá Alena do 13.3.2013
Popelková Barbora do 30.11.2012
Sedláčková Eva do 8.2.2013
Sekaninová Marcela
Schneiderová Andrea do 28.2.2013
Schneiderová Renata do 28.2.2013
Smetanová Milada
Synková Milena

Řiháčková Michaela
Utratová Radka
Vojtová Lenka
Zpěváková Veronika
Šebestová Věra od 8.2.2013

S O C I Á LN Í Č I N N O ST
2. ročník – dálkové studium
třídní učitelka Mgr. Dagmar Škrabalová
Benadová Irena
Čonková Renata
Dobiáš Jakub
Dufková Jiřina
Frgálová Vladimíra
Havlík Lukáš
Hrynjakova Ljudmyla
Klodnerová Magda
Krytinářová Monika
Radová Ivana
Rendlová Nelly
Schönová Marta
Sítková Jana
Slezáková Ilona
Varmužová Renata
Veselá Klára do 31.10.2012
Veselý Jiří
Zichová Sabina do 9.1.2013
Šebková Jana
Trávníčková Lucie do 19.12.2012
Bláhová Kateřina od 1.2.2013
Zemanová Alena od 1.2.2013

S O C I Á L N Í Č I N N O ST
3. ročník - dálkové studium
třídní učitelka Mgr. Dagmar Škrabalová
Berglová Barbora
Černilová Petra
Gebrhartová Michaela
Halasová Magdaléna
Kafková Petra
Krajčová Martina
Kratochvílová Jana
Křenková Ivona
Kvasnicová Kateřina
Ráczová Lenka
Ondrušková Barbora
Paprskářová Petra
Pleskotová Iva
Pošvářová Jana
Stoklásková Šárka
Skálová Veronika

S O C I Á L N Í Č I N N O ST
3. ročník – dálkové studium
třídní učitelka Mgr. Dagmar Škrabalová
Bulová Veronika
Dlouhá Adriana
Fuksová Anna
Ghisi Lenka
Hladíková Lenka
Holásková Markéta
Ježková Hana
Kolomazníková Martina
Nakládalová Denisa
Odehnalová Jana
Palátová Iva
Ryšánková Lenka
Smolová Lucie
Stoklásková Simona
Šindelářová Miroslava
Kadlecová Pavlína
Pavlicová Hana do 14.11.2012
Šťastová Martina do 30.11.2012

O Š E T Ř O VAT E L
1. ročník – večerní studium
třídní učitelka Mgr. Michaela Hejmalová
Fabinová Marie
Khomyk Margareta do 30.11.2012
Klementová Nikola
Kosíková Jana
Lišková Dominika
Pírková Barbora
Silný Oldřich do 30.11.2012
Záleská Kateřina

