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Září 2015 

Adaptační kurz pro 1. ročníky – třída IT 1 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie 1. ročník 

Datum: 2. – 5. září 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Během prvních školních dnů se třída IT1 zúčastnila 

adaptačního kurzu. Hlavním cílem bylo rozvoj nově 

vznikajícího kolektivu a seznámení studentů mezi sebou 

a s třídním učitelem. Každý den měl svůj program, 

střídaly se hry, aktivity a sportovní činnosti. Navštívili 

jsme lanové centrum v Zaječí, bowling v Hustopečích či 

významné památky ve městě. V odpoledních a večerních 

hodinách proběhlo grilování a seznamovací hry. 

Doufáme, že proces stmelování skupiny byl nastartován 

dobře  a spolupráce, komunikace a vzájemná podpora se 

bude v dalších letech rozvíjet správným směrem. 

Adaptační kurz pro 1. ročníky – třída VČ1 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 1. ročník 

Datum: 2. -. 5. září 2016 

Vedoucí akce: Ing. Iva Sedláková, Mgr. Martina Markovičová 

Po zahájení školního roku, proběhl adaptační kurz 

třídy VČ1 (obor Veřejnosprávní činnost), který měl 

za cíl seznámení s novými spolužáky. V programu 

bylo lanové centrum v Zaječí, v Kurdějově jsme byli 

v podzemí a wellness, absolvovali túru zakončenou 

návštěvou ranče Valkýra a bowling. Nechyběli 

seznamovací hry, některé i s třídou IT1 (obor 

Informační technologie). Kurz se vydařil a doufáme, 

že přispěje ke studijním výsledkům celé třídy. 

Sbírková akce - Světluška 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 

Datum: 11. září 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

V pátek 11. září jste mohli v Hustopečích potkat 

dvojice dobrovolníků v kostýmech s tykadly  

a krovkami. Již 7. září začala v řadě měst celonárodní 

sbírka Světluška na pomoc nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením, kterou organizuje 

Nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky slouží mimo jiné na výcvik vodicích psů, speciální 

pomůcky, studijní stipendia nebo osobní asistenty. Moc děkujeme všem, kteří přispěli! 



6 
 

Stmelovací aktivita třídy VČIT3 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 3. ročník, Informační technologie 3. ročník 

Datum: 11. září 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Studenti třídy ITVČ3 začali nový školní rok zajímavou 

stmelovací aktivitou. Všichni přítomní zanechali obtisk 

svých dlaní na stěně, nepřítomní tak ještě učiní. Nikdo 

nesmí chybět! Toto dílo nás bude provázet v průběhu 

celého školního roku a připomene, že všichni táhneme za 

jeden provaz! 

Prezentace školy a účast žáků na MSV v Brně 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Obor: Informační technologie, Elektrikář, Malíř-Lakýrník, Instalatér, Strojní mechanik, Zedník 

Datum: 11. září 2015 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh je 

nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední 

Evropě,  s každoroční účastí více než 1 500 

vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí 

přijíždí přes 35 % vystavovatelů 

a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce 

odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků 

ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří 

k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou 

všechny klíčové oblasti strojírenského  

a elektrotechnického průmyslu. Hlavním 

tématem MSV je průmyslová automatizace, 

prezentace měřící, řídicí, automatizační  

a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící 

technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším 

specializovaným celkem MSV. MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se 

přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, 

seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Cech instalatérů ČR - soutěž žáků obor instalatér  
Úsek: Praktické vyučování 

Obor: Instalatér 3. ročník 

Datum: 14 – 15. září 2015 
Vedoucí akce: Lukáš Václavík  

Ve dnech 14. -15. 9. 2015 se žáci 3. ročníku SOŠ a SOU Hustopeče zúčastnili krajského kola soutěže 

žáků oboru instalatér pořádané Cechem Instalatérů ČR. Soutěže se zúčastnilo pět družstev složených 

vždy ze dvou žáků. Písemná část probíhala formou testu o padesáti otázkách v kongresovém centru 

BVV. Po skončení testu se žáci přemístili na svá pracoviště v pavilonu „Z“, kde zahájili zástupci 

Cechu instalatérů ČR praktickou část soutěže. Úkolem žáků bylo sestavit rozvod zdravotně technické 

instalace a ústředního topení i s podlahovým vytápěním na montážní panel, dle výkresové 

dokumentace. Na závěr žáci provedli kompletaci závěsného WC, umyvadla se stojánkovou baterií  
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a otopného tělesa. Naši žáci Dominik Šváb a Tomáš 

Snovický obsadili 1. místo a postoupili do 

celorepublikového kola. Tímto bych chtěl žákům poděkovat 

a popřát mnoho štěstí do finální části soutěže. 

 

 

Přednáška - Bible a člověk  21. století  
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Informační technologie 1. ročník 

Datum: 24. září 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová

Říjen 2015 

Školní výlet – RED HILL park Brno 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Třída: IZML3 

Datum: 5. října 2015 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Lukáš Václavík 

V pondělí 5. 10. 2015 jeli žáci třídy Malíř-

lakýrník, zedník, instalatér 3. ročník na 

školní výlet do RED HILL parku v Brně. 

Byli rozděleni na dvě skupiny. Pro první 

skupinu byla připravena outdurová hra 

rozdělávání ohně aneb přežití v přírodě. 

Druhá skupina hrála turnaj v lukostřelbě. 

Po té se obě skupiny prostřídaly. Pak 

následovala vlastní týmová hra paintball v 

lesíku Červeného kopce v Brně-Štýřicích. 

Všichni hráli s velkým nasazením několik 

her, které režíroval instruktor paintballu. Zážitkem bylo oblékání slušivých zelených oblečků, vest  

a mlžící se helmy a také množství potu, ve kterém se někteří i vykoupali. 

Veletrh vzdělávání Hodonín  
Datum: 7. -  9. října 2015 
Vedoucí akce: Ing. Jiří Tinka, Ing. Miroslav Šrůtka 



 
 

Den sociálních služeb Hustopeče  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost  

Datum: 7. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Jiří Svoboda, Ing. Iva Sedláková 

72 hodin  
Úsek: Domov mládeže  

Datum: 8. října 2015 
Vedoucí akce: Ludmila Malinková, Stanislava Boumová 

Stejně jako vloni, i letos se žáci Domova 

mládeže zapojili do projektu, který 

organizuje Česká rada dětí a mládeže v 

Praze. Letošní motto zní. „Zasaď strom 

(třeba) se starostkou…“ a tak se budou 

především sázet stromy. Proč právě se 

starostkou? Cílem projektu je podpořit 

vztahy s radnicí v místech, kde jsou 

školy. Rozhodli se, že zvelebí školní 

dvůr a kolem kontejnerů vysadí 50 ks 

tújí. Panem Schovancem byla oslovena a 

přizvána p. starostka Mgr. Hana 

Potměšilová, která společně s žáky 

Domova mládeže také přiložila ruku k 

dílu. Počasí nám přálo, práce nám šla od 

ruky, a dílo bylo úspěšně vykonáno. 

Odměnou nám byly projektová trička, „tetovačky“ s logem 72 hodin, dobrý pocit z vykonané práce  

a tak jako každoročně sladké hrušky od p. vychovatelky. Těšíme se na další projekt v příštím roce, do 

kterého se opět zapojíme. 

Hus, jak ho neznáte 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Podnikání 

Datum: 8. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Odborná praxe – Veřejnosprávní činnost 4. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Veřejnosprávní činnost 4. ročník 

Datum: 12. října – 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 

Odborná praxe – Informační technologie 4. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Veřejnosprávní činnost 4. ročník 

Datum: 12. října – 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Zdeněk Brokeš 



 
 

Sbírková akce „Bílá pastelka“ 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Veřejnosprávní činnost 

Datum: 14. října 2015 

Vedoucí akce: Mgr. Stanislava Gergelová 

Dobrovolnictví v cizích zemích 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Veřejnosprávní činnost 3. a 4. ročník, Informační technologie 3. ročník 

Datum: 15. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Renata Kučerová 

Dne 15. 10. 2015 se žáci třídy VČ3/IT3 a VČ4 

zúčastnili přednášky na téma Dobrovolnictví v cizích 

zemích. Přednáška probíhala v anglickém jazyce pod 

vedením lektorek z Běloruska a Arménie. 

Dobrovolníkem se můžete stát od 18 do 30. let. Člověk 

si sám vybere oblast, ve které chce působit. Navíc 

dostáváte příspěvek na stravu a menší kapesné. Je to 

fajn cesta, jak poznat nové lidi, zlepšit se v cizím 

jazyce a obohatit se o nové zážitky. Více informací 

naleznete na stránkách ekologického hnutí 

Brontosaurus. 

Veletrh vzdělávání Břeclav  
Datum: 20. - 22. října 2015 

MAKE LOVE, NO WAR - divadelní představení v angličtině 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 2. ročník 

Datum: 21. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Martina Markovičová

Den otevřených dveří – I. termín  
Datum: 21. října 2015 

Pohár Josefa Masopusta – okresní finále v kopané 
Úsek: Teoretické vyučování 

Datum: 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera



 
 

Komunikace - přednáška 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie 1. a 2. ročník 

Datum: 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková

Posedlost jídlem - přednáška 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 1. a 2. ročník 

Datum: 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková

Mistr Jan Hus - přednáška 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 1. ročník, Podnikání 1. ročník 

Datum: 23. října 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová

Listopad 2015 

Do světa 2015 – Zahraniční pobyt oboru Malíř – lakýrník 

v rakouském Lilienfeldu 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Obor: Malíř - Lakýrník 

Datum: 2. listopadu – 6. listopadu 2015 
Vedoucí akce: Jiří Neubauger, Mgr. Jiří Pokorný 

Odborná praxe – Veřejnosprávní činnost 4. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Veřejnosprávní činnost 4. ročník 

Datum: 2. listopadu – 13. listopadu 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 

Nevšední návštěva Janáčková divadla 
Úsek: Teoretické vyučování, 

Obor: Veřejnosprávní činnost, Informační technologie 

Datum: 4. listopad 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Hana Bednaříková 

Přibližně sto vybraných studentů naší školy 

navštívilo ve středu 4. 11. 2015 operu Hry  

o Marii z pera Bohuslava Martinů. Hry jsou 

tvořeny čtyřmi nezávislými příběhy, jimiž se 

prolíná křesťanská idea odpuštění hříchu a 

vykoupení. Působivá hudba, vynikající zpěv 

sólistů, ale i celkem tří pěveckých sborů, jež 

umocňovaly zážitek svým umístěním na 

protilehlých bocích druhého balkonu a v 

neposlední řadě výborné výkony tanečníků 
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vtáhly studenty do vyprávění o Pannách 

moudrých a Pannách pošetilých, kterým pro 

jejich vlažnou víru zhasnou lampy a ony 

promarní čas příchodu Krista. Ve druhém 

příběhu podlehne samotnému ďáblu a jeho 

bohatství vesnická dívka Mariken, třetí příběh 

zavede Pannu Marii do chléva za kovárnu, aby 

zde na tomto místě přivedla na svět Spasitele, a 

poslední vyprávění představí jeptišku 

Paskalinu, toužící po světské lásce, pro kterou 

opustí klášter. Velkolepý závěr opery tvořilo pěvecké vystoupení všech sborů, všech více než 200 

účinkujících, kteří sklidili velký potlesk a poděkování stojících diváků. Nevšední zážitek naši žáci 

prožili ale nejen v hledišti, nýbrž i v zákulisí, kam je zavedl a průvodní slovo poskytl nový ředitel 

opery, pan Jiří Heřman. Mohli se tak dozvědět, kolik kilogramů mohou vážit kulisy, jež se vytahují 

nad jeviště, kde se převlékají herci, jak vypadá tzv. centrální mozek, který svolává dané účinkující v 

pravý okamžik na scénu a mnoho dalšího. 

S hudbou proti drogám, aneb „řekni drogám NE!“ 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Obor: všechny obory  

Datum: 23. října 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Témata zdraví a prevence se ne vždy daří 

prosazovat zábavnou formou. Na naší škole se  

o to pro všechny žáky prvních a druhých ročníků 

ve čtvrtek 5. 11. 2015 pokusilo hudební duo  

z Prostějova. V programu byly představeny 

významné hudební osobnosti, jejich život, tvorba 

a fatální následky nesprávného životního stylu a 

užívání různých návykových látek. Akce, která 

trvala téměř dvě hodiny, byla zaměřena na 

prevenci užívání drog, alkoholu a varování před 

rizikovými fenomény jako mentální anorexie, 

bulimie, hepatitida typu C a AIDS 

Vzdělávací veletrh Gaudeamus  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 4 ročník, Informační technologie 4 ročník 

Datum: 5. listopad 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Kdo je za vodou 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie, 1. ročník 

Datum: 6. listopadu 2015 
Vedoucí akce: Ing. Renata Kučerová 

V jednom tričku bereme tisíce litrů vody z Uzbekistánu, v jedné růži stovky litrů z Keni. Je voda jen 

nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Žáci se seznamují s rozložením vody na Zemi, odhadují 

vlastní spotřebu vody, toto množství porovnávají s ostatními a počítají průměrnou denní spotřebu 
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vody. Uvědomují si, na které činnosti potřebujeme vodu a uvědomují si jejich relativní důležitost – 

hospodaří s přiděleným množstvím vody, vciťují se do životní situace lidí, kteří trpí nedostatkem 

vody. Zhlédnutím videoukázky o problémech s vodou v africké komunitě se seznamují s realitou v 

rozvojových zemích a diskutují o možných důsledcích nedostatku pitné vody. V další části programu 

se seznamují s konkrétními případovými studiemi týkajících se nedostatku pitné vody na různých 

místech světa (např. v souvislosti s pěstováním bavlny, růží, sóji, těžbou ropy a nerostných surovin), 

které převádí do obrazové podoby. Dále pak následuje práce s plakáty (vyhledávání informací, 

vyplňování pracovního listu) a diskuse. Na závěr žáci hledají souvislosti mezi svým životem 

a potřebami a nedostatkem vody v 

některých částech světa a vymýšlí 

možná řešení této problematiky. Žáci se 

také seznámí s pojmem virtuální voda a 

pochopí rozdíl mezi fyzickým  

a ekonomickým nedostatkem vody. 

Toto vše bylo součástí výukového 

programu Kdo je za vodou Program se 

odehrával v ekologickém centru Lipka, 

kterého se zúčastnili žáci třídy IT1 dne 

6. 11. 2015. 

 

Bobřík informatiky  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie 3. a 4. ročník 

Datum: 8. listopadu 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Zdeněk Brokeš 

Benefiční akce  
Úsek: Domov mládeže 

Datum: 8. listopadu 2015 
Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Benefiční akce s názvem „Kabelkový veletrh“, 

kterou Deník Rovnost v Brně pořádal  

s nadačním fondem Šťastná hvězda se 

účastnily i zaměstnankyně SOŠ a SOU  

v Hustopečích. Paní Malinková, vychovatelka 

DM oslovila kolegyně, zda mají kabelky, které 

už moc nenosí a nestačila se divit, co se jí sešlo 

kabelek. Kabelky předala v Břeclavském 

deníku a dále putovaly do brněnského klubu 

Fléda, kde 8. listopadu 2015 se kabelky 

prodávaly. Výtěžek šel na pomoc desetiletému 

chlapci, který trpí dětskou mozkovou obrnou. 

Velké poděkování patří především p. Bezděkové, p. Kozákové, p. Lejskové, p. Bočkové a p. 

Boumové. Dle informací z deníku Rovnost se vybralo 28.000,-Kč a deník Rovnost se chystá příští rok 

v únoru akci zopakovat. Jsme rády, že jsme mohly, alespoň troškou pomoci malému chlapci. 

  



 
 

Středoškolská futsalová liga - hoši  
Úsek: Teoretické vyučování 

Datum: 13. listopad 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera 

Exkurze TONDACH Šlapanice 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: I3 ML3 Z3 

Datum: 18. listopad 2015 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková 

Dne 18. 11. 2015 se žáci třetího ročníku třídy zedníků, 

malířů a instalatérů MLZI3 zúčastnili exkurze ve 

Šlapanicích u Brna v závodě Tondach. Prohlédli celou 

výrobu od haldování zeminy, zpracování slínů a jílů až 

po tváření, lisování a sušení výrobků – cihel a tašek. 

Nahlédli i do sušárny a do výrobny sádrových forem. 

Exkurze byla zajímavá a rozšířila našim třeťákům 

obzory. 

Den otevřených dveří – II. termín 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 19. listopad 2015 

 

Mezinárodní soutěž oboru malíř – lakýrník Brno 2015 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 20. - 21. listopad 2015 
Vedoucí akce: Jiří Neubauer 

Soutěž se konala 20. 11 - 21. 11. 2015  

u příležitosti XXI. Veletrhu středních škol  

a dalšího vzdělávání na výstavišti v Brně  

v pavilonu G. Motto - Řemeslo nezná hranic. Soutěžní 

družstvo ve složení žáků třetího ročníku Tomáš 

Vykydal a Michal Hodulík reprezentovali naši školu a 

podařilo se jim obsadit 3 místo. Tato soutěž byla 

vyhlášena pod záštitou Cechu malířů a lakýrníků ČR. 

Přihlásilo se osm družstev z toho čtyři ze zahraničí. 

Soutěž se skládala ze čtyř částí: povinné zadání, volná tvorba, namíchání stejného barevného tónu 

podle dodaného vzorku, vytmelení a nátěr dřevěného podkladu - desky. 
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Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání BVV Brno 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 20. - 21. listopad 2015 

 

Odborná praxe – Podnikání 2. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Podnikání – 2. ročník 

Datum: 23. listopadu – 4. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Miroslav Šrůtka 

Kyberšikana, facebook a jeho pravá tvář 
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 23. listopad 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

V pondělí 23. 11. 2015 se několik tříd zúčastnilo zajímavé přednášky na téma kyberšikana a facebook. 

Poutavou formou byli žáci seznámeni s termíny kyberprostor, kyberšikana a facebook. Lektor Slavoj 

Raszka představil několik hlavních důvodů, proč jsou lidé na facebooku, např. komunikace s 

ostatními, vyhledávání a přidávání přátel, tlak okolí – facebook mají všichni, nuda, prezentace sebe 

samého, zvýšení sebevědomí atd. Kromě těchto faktů zdůraznil i negativní dopady sociálních sítí, 

především snadná přístupnost i nezletilým dětem, závislost, ztráta osobního kontaktu, ztráta schopnosti 

navazovat přirozené vztahy a dále. Facebook neslouží jen ke komunikaci, ale také těm, kteří chtějí 

druhým uškodit, ublížit, zneužít je. Přednáška byla zaměřena na prevenci, na schopnost říci „NE“. 

Vysvětlil pojmy, jako jsou happy slapping, kybergrooming, sexting, kyberstalking a hoax. Na 

konkrétních příkladech z praxe ukázal nebezpečí internetu. Závěr byl věnován diskuzi a několika 

radám, jak se bránit. Prezentace studentům odhalila nejen kladné stránky internetu, ale zároveň je 

zasvětila do temného a nebezpečného virtuálního světa. 

Exkurze do slévárny Mesto minerals s.r.o. Přerov 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: SM1, SM2, SM3, ML2, I2 

Datum: 23. listopad 2015 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Ing. Zdenka Voňková 

Dne 24. 11. 2014 proběhla exkurze do firmy Metso minerals s.r.o. Přerov. Exkurze se zúčastnila třída 

SM1, SM2, SM3, ML2, I2. Jedná se o finskou firmu, která má několik poboček po celém světě a 

zaměstnává zhruba 27000 lidí. Jde o předního výrobce důlní techniky. Výrobky, které jsme viděli, 

byly do maximální hmotnosti 18 tun. Slévárna vyrábí drtící desky, mlecí koule, skříně drtičů, drtící 

kužely. Orientuje se především na evropský a ruský trh. Výroba manganových ocelí je s minimálním 

množstvím manganu 12 %. Používá technologii Alfaset – pojiva a písek. Prošli jsme jádrovnu, 
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hrubovnu, modelárnu, tavírnu, odlévárnu, přípravnu a formovnu. Viděli jsme tepelné zpracování – 

tavení v obloukové elektrické peci, dále žíhání a kalení odlitků v kalících a žíhacích pecích. Dále 

obrábění odlitků, modelárnu s tříosou frézkou, sklad odlitků, údržbu a opravnu modelů. 

Celorepublikové finále soutěže žáků SOŠ a SOU v oboru 

Instalatér 
Úsek: Praktické vyučování  

Obor: Instalatér 3. ročník 

Datum: 26. – 27. listopad 2015 
Vedoucí akce: Lukáš Václavík 

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 proběhlo  

v Kongresovém centru Praha v rámci výstavy Schola 

pragensis celorepublikové finále soutěže žáků SOŠ  

a SOU oboru instalatér. Hodnotila se pracovní zručnost, 

dodržování pracovních postupů i bezpečnost práce. 

Na 1. místě se umístili soutěžící ze Střední školy lodní 

dopravy a technických řemesel Děčín, na 2. místě soutěžící ze SOŠ stavební a zahradnická  

Praha 9-Jarov, 3. místo obsadili soutěžící SOŠ Vyškov, 4. místo patřilo soutěžícím SOŠ Třineckých 

železáren Třinec, na 5. místě se umístili soutěžící z České zemědělské akademie Humpolec a 6. místo 

obsadili soutěžící SOŠ a SOU Hustopeče. Soutěž pořádá Cech instalatérů ČR. 

Středoškolská futsalová liga  
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 26. listopad 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera

Divadelní představení Saturnin – Mahenovo divadlo 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Informační technologie 1. a 2. ročník 
Datum: 26. listopad 2015 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 jsme s 

žáky měli možnost zhlédnout divadelní 

představení Saturnin. Zážitek z veřejné 

generálky si odnesly třídy IT1 a IT2. 

Saturnin Zdeňka Jirotky patří k 

nejoblíbenějším českým umoristickým 

románům z prvorepublikového období. 

Groteska z rodinného prostředí přináší 

řadu nečekaných a zábavných situací. 

Inteligentní humor je základem celého 

příběhu. Hlavním hrdinou je sluha 

Saturnin, muž s neodolatelným šarmem i občasnou zlomyslností. Dvojsmyslný humor je jeho 

doménou, baví s tím celou rodinu, dokonce si troufne i na tetu Kateřinu. Děj zaujme každou generaci, 

okouzluje zejména svým nezaměnitelným suchým humorem, parodií, hyperbolou  

a především absurditou situací, do kterých uvádí svérázný sluha celé své okolí. V roli hlavního hrdiny 

jsme měli možnost vidět nositele Ceny Thalie za rok 2014 Martina Siničáka. Vtipné a jiskřivé 

představení doprovázela swingová kapela, která nebyla pouze hudební kulisou, nýbrž nedělitelnou 

součástí celé komedie. 



 
 

Olympiáda v českém jazyce 
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 27. listopad 2015 
 

Do světa 2015!  Zahraniční pobyt oboru Strojní mechanik 

v rakouském Amstettenu 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Obor: Strojní mechanik 

Datum: 30. listopad – 4. prosinec 2015 
Vedoucí akce: Zdeněk Surman, Mgr. Jiří Pokorný

Prosinec 2015 

Vánoční test IT Fitness 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Informační technologie 1 ročník, ITVČ3 3 ročník 

Datum: 2. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Dne 2. 12. 2015 si žáci tříd IT1 a 

ITVČ3 vyzkoušeli projít vánočním IT 

Fitness testem pro školní týmy, který je 

součástí kampaně Evropské komise 

eSkills for Jobs 2015-2016. Tato akce se 

snaží upozornit na důležitost 

počítačových dovedností pro profesní 

život všech občanů Evropské unie. Žáci 

měli možnost zdarma otestovat 

počítačové dovednosti a svoji 

uplatnitelnost v praxi a na trhu práce. V 

České republice kampaň koordinuje Dům zahraniční spolupráce a test probíhá pod záštitou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro pět vítězných týmů jsou připraveny drobné dárky. 

Pastviny Kurdějov 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: E3 / Z3 ML3 / I3 

Datum: 2. – 3. prosince 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Renata Kučerová 

Dne 2.a 3.12.2015 navštívili žáci tříd E3/Z3 a 

ML3/I3 přírodní areál Pastviny Kurdějov, 

který se zabývá mimo jiné chovem koní. 

Žákům byla představena filozofie areálu 

(udržitelné hospodaření, chov hospodářských 

zvířat podle wellfare) a jeho činnost. Studenti 

se aktivně podíleli na stavbě ohrad a také 

pomáhali při údržbě pastvin. Za svoji práci 

sklidili velké díky od majitelů areálu.



 
 

Práce u armády a studium na Univerzitě obrany 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Informační technologie 1 ročník 

Datum: 3. prosince 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se žáci třídy 

IT1  formou zajímavé prezentace 

seznámili se základní strukturou 

Univerzity obrany v Brně, přesněji 

s katedrou radiolokace. 

Přednášející kapitán David Novák 

přiblížil studentům přijímací 

zkoušky, práci u armády, 

podmínky studia a vysvětlil řadu 

technických pojmů, např. STAR 

V, RAVEN, MPRS. Pro studenty 

oboru Informační technologie byla 

přednáška přínosem, neboť nahlédli to oblasti jim blízké, povrchově pronikli do problematiky 

pasivních sledovacích systémů, elektronického boje, radiolokace atd. Určitě to představuje jednu  

z možných budoucích kariérních cest našich studentů. 

Datové a rádiové sítě, radarové prostředky a elektronické 

systémy používané v dnešních armádách 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: Informační technologie 3 ročník, 4. ročník, Elektrikář –zkrácená forma studia 

Datum: 3. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Oldřiška 

Nováková 

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se v prostorách 

naší školy žáci tříd IT3, IT4 a Ezf1 

zúčastnili přednášky na téma datové  

a rádiové sítě, radarové prostředky  

a elektronické systémy používané v 

dnešních armádách. Přednášející kapitán 

David Novák z Katedry radiolokace 

Univerzity obrany seznámil přítomné 

studenty mimo jiné s elektronickými 

systémy pro vlastní ochranu 

nadzvukových letounů, se schopnostmi současných radiolokátorů umístěných na vzdušných i 

pozemních platformách či s pasivními sledovacími systémy Věra a jejími předchůdci, které již 

bezmála půl století patří mezi chloubu českého průmyslu. Součástí prezentace byla i krátká ukázka 

malého funkčního modulárního radiolokátoru pro školní účely, který je možné ovládat prostřednictvím 

bezdrátové sítě WiFi. Studenti byli rovněž obeznámeni s možností pokračovat ve studiu na Univerzitě 

obrany v Brně a zahájit tak kariéru vojenského profesionála, kupříkladu na jednom ze zajímavých 

studijních modulů radiolokace (resp. pasivní sledovací systémy a elektronický boj). Školení vedl: 

vedoucí lektor skupiny elektronického boje Katedry radiolokace (K-207) Univerzity obrany kapitán 

Ing. David NOVÁK. 



 
 

Dluhová problematika, oddlužení, exekuce, finanční 

gramotnost 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: ISM1, VČ2, IT2, ITVČ3 

Datum: 8. prosince 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

V úterý 8. 12. 2015 si několik tříd 

vyslechlo přednášku, která se dotýkala 

aktuálních problémů v oblasti finanční 

gramotnosti. Prezentace byla v rozsahu 

jedné vyučovací hodiny, lektoroval 

ředitel Občanské poradny Brno Mgr. 

David Oplatek. Prostřednictvím svého 

výkladu žáky seznámil s hlavními 

důvody, jež směřují k zadlužování 

jednotlivců a domácností a poukázal na 

možné následky. Vysvětlil pojmy, jako 

jsou osobní bankrot, exekuce, dluhová past, oddlužení a další. Součástí přednášky byla i závěrečná 

diskuze, kdy se žáci mohli zeptat na cokoliv, co je z oblasti dluhové problematiky zajímalo. Akce byla 

pro studenty zdarma, neboť patří do projektu dluhového poradenství ČSOB, kde je závazek realizovat 

sérii přednášek pro školy. 

Vánoční Praha 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor:  

Datum: 9. prosince 2015 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková, Ing. Stanislava Gergelová 

Ve středu 9. prosince 2015 se vydalo šedesát osm žáků SOŠ a SOU 

Hustopeče na jednodenní tematický výlet do Prahy. První zastávkou bylo 

Muzeum voskových figurín Grévin. Zapůsobila na nás jedinečná 

interaktivní výstava. Dostali jsme se do blízkosti významných osobností z 

oblasti sportu, filmu, literatury, politiky atd. Dále naše kroky směřovaly 

do Muzea čokolády „Choco-Story“ na Celetné ulici. Prostřednictvím 

čokoládové expedice jsme nahlédli do historie této sladké pochoutky od 

jejích prvopočátků až po dnešní moderní výrobu. Součástí exkurze byla i 

ukázka výroby čokoládových pralinek a ochutnávka různých druhů 

čokolád. Po příjemném vizuálním i chuťovém zážitku jsme plnými 

doušky nasáli vánoční atmosféru naší stověžaté matičky, prošli jsme 

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, viděli jsme pohyblivé sochy a 

průvod postaviček apoštolů na Pražském orloji, Prašnou bránou atd. Na historický průzkum navázal 

dvouhodinový rozchod a návštěva vánočních trhů. Odjezd byl z Hlavního vlakového nádraží v 

pozdních večerních hodinách. 

Mezinárodní soutěž elektrikářů v Hustopečích 
Úsek: Praktické vyučování  

Obor: Elektrikář 

Datum: 9. prosince 2015 
Vedoucí akce: Jaroslav Hekl 
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Druhý ročník soutěže v odborných dovednostech oboru elektrikář. Celá akce proběhla 9. 12. 2015 na 

dílně elektrotechniky, vyzdobené ve stylu Vánoc, a to za přítomnosti zástupců šesti škol z Čech, 

Rakouska a Slovenska. Naše východní sousedy zastupovala SOŠE Gbely, z jihu k nám zamířili 

zástupci LBS Amstetten a z Moravy SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, ISŠ 

Hodonín, SŠE a Energetická Sokolnice a SOŠ a SOU Hustopeče.  Věcné ceny ( AKU vrtačky) daroval 

generální sponzor firma Bosch Mikulov. Žáci zhotovovali schodišťový automat. Předsedu hodnotící 

komisi dělal odborník z praxe pan Pinkas Antonín. Konečné vyhodnocení:  1. místo Prochazka Daniel 

z ABS Amstetten, 2. místo Blaha Jakub, 3. místo Reichman Ondřej, oba ze SPŠ Edvarda Beneše  

a Obchodní akademie Břeclav. Všichni ostatní žáci obdrželi pamětní listy a fázovou zkoušečku od 

firmy IVK Svět nářadí s.r.o. Hustopeče. Umístění našich -Samek Ondřej skončil na 5. místě, Kýr Petr 

na 11. místě. Všichni soutěžící si našli pod nazdobeným vánočním stromečkem vkusně zabalené 

dárečky a rozjeli se domů. Těšíme se již na třetí ročník. 

Sportovní utkání v bowlingu 
Úsek: Domov mládeže   

Datum: 9. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Žáci Domova mládeže se společně s žáky z Gbel účastnili sportovního utkání v Bowlingu. Nejdříve 

proti sobě “bojovala“ družstva Čechy x Slovensko a následně smíšená družstva. Během sportování 

jsme se i občerstvili a ochutnali vynikající pizzu. Celé odpoledne se neslo v duchu dobré a sportovní 

nálady. Prohloubily se i vztahy mezi žáky a večer jsme ukončili v klubovně Domova mládeže, kde 

byly předány všem účastníkům diplomy a v závěru jsme si zahráli hru Activity. Byl to příjemně 

strávený den a věříme, že i příští rok se s některými z Gbel opět setkáme. 

Den otevřených dveří – III. termín 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 9. prosince 2015 
Vedoucí akce:  

Sbírková akce – Srdíčkový den 
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 10. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Přednáška – „Time management“ 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: VČ4, IT4, P1, P2 

Datum: 14. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Olympiáda - Účetnictví 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: P2 

Datum: 16. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 
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Přednáška - BIBLE 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: VČ1, P1 

Datum: 18. prosince 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Divadelní představení „Kytice“ 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: IT1, IT2, ITVČ3, IT4, P1, P2, VČ1 

Datum: 21. prosince 2015 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová, Mgr. Kateřina Zástřešková 

Dne 21. 12. 2015 jsme navštívili divadelní představení Kytice v Klubu Leitnerova. Zúčastnily se ho 

třídy IT1, IT2, ITVČ3, IT4, P1, P2, VČ1 a několik žáků z učebního oboru IMLSM2. Divadelní 

inscenaci představil soubor Špílberg z Brna. Už více než 150 let je Erbenova Kytice pokladem české 

literatury. Jako každý poklad je však ukryta našim očím. Je na každém z nás, aby ten poklad našel.  

V denním shonu, ve způsobu svého života, v žebříčku hodnot jej mnozí z nás nikdy nenajdou. Tvůrci 

inscenace se o to znovu pokusili. Objevit jej znovu nejen pro sebe, ale i pro novou generaci, která 

se s ním setkává poprvé. Jejich záměrem bylo, aby jej spatřily nejen jejich oči, ale především, aby 

pronikl do jejich duší. 

Sportovní den 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 22. prosince 2015 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera, Ing. Stanislava Gergelová 

V úterý 22. prosince jsme se všichni, učitelé i žáci, sešli v 

8:45 hodin před sportovní halou, abychom procvičili svá 

těla před vánočními prázdninami. Již tradičně mohli žáci 

hrát futsal pod taktovkou Mgr. Valtery, rozhodčího 

soutěžícím ve stolním tenise dělal Ing. Pavelka  

a s Ing. Gergelovou děvčata nejdříve vyzkoušela pilates, 

později power jogu a zbyl čas i na základní taneční kroky 

pro nadcházející plesovou sezonu.  Ti, kteří si nevybrali z 

programu v hale, absolvovali v doprovodu vyučujících pěší 

túru po okolí města. Všem děkujeme za účast a přejeme 

úspěšný rok 2016!!! 
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Leden 2016 

Okresní finále ve florbale - hoši 
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 11. ledna 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Vatlera 

V okresním finále ve florbale hochů, které se konalo 11.1. 2016 v Břeclavi, jsme obsadili 5. místo . 

Nepostoupili jsme do dalších kol. 

Přednáška - BIBLE 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: ITVČ3, IT4 

Datum: 15. ledna 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová

Přednáška Mistr Jan Hus 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: ITVČ3, IT4 

Datum: 22. ledna 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Přednáška Mistr Jan Hus 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: ITVČ3, IT4 

Datum: 22. ledna 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Spondea, aneb vždy najít správnou cestu! 
Úsek: Teoretické vyučování  

Obor: ITVČ3, IT4 

Datum: 25. ledna 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Dnes nás navštívily lektorky obecně prospěšného 

centra Spondea, a to hned se dvěma programy. 

Po úvodních slovech a krátkém představení 

organizace se studenti vrhli do akce. V programu 

s názvem „Násilí do vztahu nepatří!“ byli 

studenti rozděleni do skupinek a v několika 

minutách měli charakterizovat možné druhy 

násilí ve vztazích. Své náměty každá skupinka 

prezentovala a ostatní toto ještě doplňovali.  Dále 

byla uvedena kazuistika, tedy skutečné příběhy, 

ke kterým žáci sdělovali své komentáře, navrhovali řešení. Pro druhý program „Kamarád, kamarádka 

má problém“ bylo nutné sedět v kruhu, aby bylo možné sledovat bezprostřední reakce účastníků. Bylo 

využito tvůrčích metod myšlení – brainstormingu a brainwritingu. Spondea je centrum, které nabízí 

řadu služeb, především bezplatnou pomoc krizového centra – psychologa, právníka, mediátora. Vždy 

je důležité vědět, kam se lze, v případě potřeby, obrátit:  



 
 

Únor 2016 

SOŠ a SOU Hustopeče na prezentaci odborného školství 

v obchodním centru Olympia 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 5. - 7. února 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Ve dnech 5. 2. – 7. 2. 2016 se v brněnském 

obchodním centru Olympia konala pod 

záštitou Jihomoravského kraje prezentace 

odborného školství. Přehlídku zahájil hejtman 

kraje Michal Hašek s ministryní školství 

Kateřinou Valachovou a dalšími hosty. Mezi 

třiceti třemi vystavujícími školami byla i 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Hustopeče. Svojí interaktivní ukázkou 

seznamovala veřejnost, ale především zájemce 

o studium s aktuální nabídkou učebních a 

studijních oborů. Návštěvníci si mohli prohlédnout práci instalatérů, elektrikářů i malířů a od zástupců 

školy zjistit kompletní informace o studiu. I ve školním roce 2016/17 otevíráme studijní obory 

veřejnosprávní činnost a informační technologie, dále učební obory – instalatér, elektrikář – 

silnoproud, strojní mechanik, malíř a lakýrník, zedník, nástavbové studium obor podnikání a zkrácené 

studium oboru elektrikář. Přihlášky je možné podávat do 15.3.2016. 

Den otevřených dveří – V. termín 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 
Datum: 9. února 2016 
 

Prezentace SVŠE Znojmo 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: P2, VČ4, IT4 

Datum: 18. únor 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Beseda s promítáním – Luděk Kocourek 
Úsek: Domov mládeže 

Datum: 23. února 2016 
Vedoucí akce: Ludmila Malinková  

Prezentace Armády ČR 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: P2, IT4, VČ4 

Datum: 25. února 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

  



23 
 

Mahenovo divadlo Brno – Petrolejové lampy 
Úsek: Teoretické vyučování 

Datum: 25. února 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Březen 2016 

Exkurze XELLA s. r. o., Hrušovany u Brna 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor:  Zedník, Instalatér, Strojní mechanik 

Datum: 18. března 2016 
Vedoucí akce:  

Dne 17.3.2016 jsme se účastnili se žáky oboru zedník – třídami Z2 a Z3 a žáky třídy ISM1 exkurze do 

fy XELLA, s.r.o. V rámci této exkurze jsme shlédli kompletní výrobu pórobetonových tvárnic a 

doplňkového sortimentu a také jsme shlédli názornou ukázku práce s tímto materiálem. Exkurze byla 

velmi názorná a podnětná pro naše žáky. 

Veletrh AMPÉR 2016 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor:  IT3, IT2, E2, EZF1 

Datum: 18. března 2016 
Vedoucí akce: Ing. Bc. Štěpán Pavelka  

Jarní srdíčkové dny – sbírková akce 
Úsek: Teoretické vyučování  

Datum: 18. března 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

7. společenský ples SOŠ a SOU Hustopeče 
Úsek: Sdružení rodičů a přátel SOŠ a SOU Hustopeče z. s. 

Datum: 18. březen. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Iva Sedláková, Martina Markovišová, Ludmila Malinková 

 

V pátek 18. března se v prostorách Kulturního sálu 

města Hustopeče konal 7. Společenský ples SOŠ 

 a SOU Hustopeče. 

Ples pořádá Sdružením rodičů a přátel SOŠ a SOU 

Hustopeče a stává se z něj místo tradičního 

setkávání pedagogů, absolventů a žáků naší školy. 

K tanci a poslechu hrála kapela IMPULS a po 

půlnoci se představili THE SURPRISE. Večer 

zpříjemnili žáci tanečním vystoupením řeckého 

tance, který byl inspirací pro půlnoční společný 

tanec účastníků plesu. Součástí plesu je samozřejmě hra o ceny, ve které uspěl každý zájemce. 

Ples se celkově vydařil a děkujeme všem návštěvníkům za vytvoření pěkné atmosféry celého večera. 
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Krajská soutěž středních škol v grafických disciplínách 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 

Datum: 22. 3. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Iva Sedláková 

Mistrovství v grafických disciplínách pro studenty 

středních škol pořádá každoročně Státní 

těsnopisný ústav. Soutěžení má v naší republice 

dlouhou tradici. V současné době se soutěží v 

opisu textu, jeho korektuře, wordprocessingu 

(editace textu) a v záznamu mluveného slova. 

Letošní kolo krajské soutěže pořádala Obchodní 

akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad 

Moravou v úterý 22. března 2016.  

 Tereza Petrová (4. ročník, obor Veřejnosprávní 

činnost) se v soutěžní disciplíně opis textu  

(s výsledkem 395 čistých úhozů) umístila na  

3. místě. Text se opisuje 10 minut, za každou 

chybu se strhává 50 úhozů.  

Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy 

Odborná praxe Veřejnosprávní činnost 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 3. ročník 

Datum: 23. 3. – 3. 6. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 

 

Odborná praxe Informační technologie 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie 3. ročník 

Datum: 23. 3. – 3. 6. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Zdeněk Brokeš 

Exkurze - Osvětim a Krakov 
Úsek: Teoretické vyučování 

Datum: 23. 3. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová, Mgr. Kateřina Bališová 

 

Ve středu 23. března 2016 se padesát čtyři zájemců ze studijních a učebních oborů SOŠ a SOU 

Hustopeče zúčastnilo poznávacího zájezdu do královského města Krakov a do koncentračního tábora 

Osvětim  Březinka. 

Odjezd od školy byl v 5 hodin ráno, následovala dlouhá cesta autobusem a řada rozmanitých zážitků. 

Dopoledne jsme si prošli historické centrum Krakova. Dominantou města je majestátní královský hrad 

Wavel, bývalé korunovační sídlo, a katedrála sv. Stanislava a Václava, také historické náměstí Rynek 

s měšťanskými domy a tržnicí Sukiennice. Průvodkyně nás stručně seznámila s polskými dějinami a 

zajímavostmi. Poté následoval téměř hodinový rozchod. Někteří z nás navštívili památky, jiní si zašli 

na horkou čokoládu či nakoupit suvenýry z výletu. Ochutnali jsme místní preclíky, které se prodávají 

na každém rohu a samozřejmě karamelky krowky. 
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Po obědě jsme odjeli do největšího koncentračního tábora na světě. Ve 14 hodin nás čekaly dvě 

průvodkyně, které nás vyhlazovacími tábory Osvětim a Březinka provázely. Před téměř čtyřhodinovou 

exkurzí jsme obdrželi sluchátka a přijímače rádiového signálu proto, abychom slyšeli komentář. Na 

vlastní oči jsme viděli místa, kde se během 2. světové války odehrávala nepochopitelná zvěrstva. 

Procházeli jsme jednotlivé baráky a spatřovali smutné pozůstatky té doby. Nejdříve v kmenovém 

táboře Osvětim, poté v Březince. 

Auschwitz zůstal světovým symbolem 

strachu, hromadné vraždy a 

holocaustu, zahynulo zde přes 1,1 

milionu lidí. Plynové komory, hlad, 

teror, popravy, náročné práce, lékařské 

experimenty doktora Mengeleho, to 

vše se zapsalo do dějin nejen Polska, 

Evropy, ale celého světa. Každý by 

měl alespoň jedenkrát v životě 

navštívit toto pietní místo a uvědomit 

si, jak je lidský život cenný a 

nenahraditelný.
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DUBEN 2016 

Exkurze ve firmě AZ POKORNÝ TRADE s. r. o. FLEXIRA 
Úsek: Praktické vyučování 

Obor: INSTALATÉR, 3. ročník 

Datum: 1. 4. 2016 

Vedoucí akce: Václav Žák, Lukáš Václavík 

 

Dne 1. 4. 2016 se žáci třídy I.3 zúčastnili exkurze a školení na výrobu nerezových vlnovců a 

veškerého sortimentu firmy AZ Pokorný, která sídlí v Čermákovicích, okres Znojmo. Firma se 

zaměřuje především na výrobu nerezového vlnovcového potrubí, které vyváží do celého světa. Dalším 

produktem jsou připojovací hadice plynové s bezpečnostním rychlouzávěrem pro snadnou a 

bezpečnou montáž. Ovšem novinkou na trhu, a troufneme si říci průlomovým řešením, jsou 

připojovací hadičky vodovodních baterií, praček a ostatních zařizovacích předmětů. 

Hlavním rozdílem je samotný materiál hadiček. Dříve používané opletené gumové hadice byly 

nahrazeny nerezovým vlnovcem, který se chová podobně jako guma, ale nehrozí u něj při montáži 

zlomení a tím zmenšení průtoku a následné 

prasknutí. 

Firma si sama vyrábí i různý spojovací 

materiál (vsuvky, matky, přechodky). 

S tímto nás ve školícím středisku seznámil 

manažer výroby pan Drozd. Seznámení s 

výrobky a systémem výroby trvalo cca 2 

hodiny. Po malé přestávce následovala 

samotná exkurze závodem. Po návratu zpět 

do školícího centra proběhla otevřená 

debata se žáky o použití a vlastnostech a 

jiných informacích které žáky i 

pedagogický doprovod zajímaly. 

Romeo a Julie (divadelní představení Mahenovo divadlo) 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Informační technologie, Veřejnosprávní činnost 

Datum: 7. 4. 2016 
Vedoucí akce: Kateřina Bališová

Na Den vzdělanosti, 7. dubna 2016, jsme se vydali s 

žáky SOŠ a SOU Hustopeče za kulturou. 

Téměř šedesát studentů se zúčastnilo 

divadelního představení Romeo a Julie  

v Národním divadle Brno. Brněnská 

Mahenova činohra nám předvedla zdařilý 

kousek. Moderně laděná tragédie  

s historickými prvky pohltila každého z nás. 

Shakespearova klasika byla protkána i špetkou 

humoru, napětím, podbarvena moderní hudbou 

a světelnými efekty. Celé dílo bylo zpracováno 

tak, aby se dostalo blíže k mladé generaci, 

která v poslední době ztrácí zájem o kulturu 

vůbec.  
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Odborná praxe – Veřejnosprávní činnost 2. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost 2. ročník 

Datum: 11. 4. – 22. 4. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 
 

Exkurze ve firmě ALCAPLAST 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Instalatéři 2. ročník, Instalatéři 3. ročník 

Datum: 12. 4. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Lukáš Václavík 

Dne 12.4.2016 se třídy I2 (celkem 5 žáků) a I3 (celkem 14 žáků) zúčastnilo exkurze ve školícím středisku 

firmy Alcaplast v Břeclavi. Za pedagogický dozor: Ing. Ivana Bočková, Lukáš Václavík, Václav Žák Žáci 

se ke školícímu středisku firmy Alcaplast dopravili individuálně. 

Školení začalo proškolením o BOZP. Pak následovalo samotné školení a představení novinek firmy pro rok 

2016. Cílem bylo představit kvalitní výrobky českého výrobce a zároveň čerpat podněty pro inovace, které 

přinášejí jednodušší instalaci a efektivnější využívání našich produktů. Bez praxe je obtížné načerpané 

znalosti převádět do každodenního praktického 

života. Proto si žáci mohli vyzkoušet praktické 

dovednosti. Správně servisovat předstěnový 

instalační wc systém, stejně jako navrhnout 

efektivní systém odvodu vody z koupelny či 

technické místnosti, což se nelze naučit jen z 

učebnic. Součástí školení bylo také testování 

žáků třetích ročníků a certifikace na montáž  

a údržbu produktů Alcaplast. Žáci třetích ročníků 

vyplnili test a Certifikát obdrží na slavnostním 

předání výučních listů v červnu tohoto roku. 

Soutěž ve zručnosti pořádné SOU Kyjov–strojní mechanici 
Úsek: Praktické vyučování 

Obor: Strojní mechanik, 2., ročník 

Datum: 17. 4. 2016 
Vedoucí akce: Zdeněk Surman 

V soutěži ve zručnosti pořádné SOU Kyjov obor 

strojní mechanik zastupovali dva žáci druhého 

ročníku Vojtěch Kolegar a Lukáš Kaplan, na soutěž 

je připravil učitel odborného výcviku Zdeněk 

Surman. Žáci měli za úkol dle výkresové 

dokumentace vyrobit té matku pro upínání svěráku 

pod vrtačku. Uplatnili zde znalosti a zkušenosti  

z měření, rýsování, řezání, pilování, vrtání  

a řezání závitů. Oba naši zástupci si vedli skvěle  

a po sečtení výsledků obsadil žák Vojtěch Kolegar 

první místo a žák Lukáš Kaplan místo druhé. Soutěž byla ale vyhlášena pro dvoučlenná družstva a tak oba 

naši žáci obsadili s velkým bodovým náskokem první místo před  

druhými a třetími žáky ze SOU Kyjov. Cena za první místo byly dvě úhlové brusky a čestné uznání. 

uznání.   
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Soutěž odborných dovedností v Kyjově, obor zedník 
Úsek: Praktické vyučování 

Obor: Zedník, II. ročník 

Datum: 17. 4. 2016 
Vedoucí akce: František Oslzlý

 

Dne 14. 4. 2016 jsme se zúčastnili 16. ročníku 

mezinárodní soutěže odborných dovedností. Za 

obor zedník soutěžili žáci II. ročníku, Michal 

Tribula a Ota Lang. 

Po nezbytné prezenci proběhlo rozlosování 

pracovišť. Následoval test teoretických znalostí. Po 

něm se soutěžní družstva přesunula na pracoviště, 

kde měla za úkol provést tenkovrstvé zdivo 

systému Ytong dle plánu. Potom žáci prováděli 

tenkovrstvou omítku. Po ukončení prací bylo 

provedeno hodnocení zástupci firmy Xella. Hodnocení omítek prováděl nezávislý odborník, který nevěděl, 

čí byla jednotlivá pracoviště, protože byla označena pouze čísly. 

Po sečtení bodů za jednotlivé úkoly bylo stanoveno pořadí družstev: 

 1. místo - SOŠ a SOU Hustopeče  

2. místo - SOŠ a SOU Kyjov 

3. místo - SOŠ stavebná Žilina 

Dílčí hodnocení SOŠ a SOU Hustopeče:  

Teoretická část – 1. místo 

Praktická část - stejně bodů s Žilinou a Kyjovem 

Omítky - 1. místo 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Celá akce proběhla v přátelském duchu a 

nikdo neměl námitek k objektivnosti hodnocení.  

Našim žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

Prezentace Evropská dobrovolnická služba 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost, Informační technologie, IV. ročník / Podnikání I. a II. ročník 

Datum: 18. 4. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová

 
Studenty závěrečných ročníků dnes přišly seznámit 
s prezentací Evropské dobrovolné služby její 
reprezentantky Anna z Turecka a Izza ze 
Španělska. Představily program Evropské komise, 
který umožňuje mladým lidem ve věku 17 - 30 let 
strávit až 12 měsíců v zahraničí jako dobrovolník. V 
Brně zahraniční dobrovolníky hostí Lužánky - 
středisko volného času už 10 let. Zároveň toto 
centrum vysílá mladé lidi do jiných organizací v 
zahraničí. Pro studenty byla prezentace v 
anglickém jazyce přínosem v období příprav na 
poslechové testy. Celou akci moderovala 
koordinátorka EDS Hana Klenovská. 
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Stavební veletrhy Brno 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: IMLZ3, ESM3, ESMLZ1 

Datum: 18. 4. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Mgr. Martin Valný, Mgr. Pavel Valtera 

Muzeum kuriozit (exkurze pan Vajbar, Rakvice) 
Úsek: Domov mládeže 

Datum:  
Vedoucí akce: Ludmila Malinková

Ve svém domě má hotové muzeum kuriozit. 

Přes dva a půl metru vysoký minaret, nejdelší 

slaměný řetěz, obří slaměný zvon, největší adventní 

věnec, koštýř, nejvyšší číši ze slámy, nejmenší 

pomlázku, která má asi 3 cm, deseticentimetrový 

koštýřek a spoustu jiných slaměných věcí. Tak to je 

řeč o panu Jaroslavu Vajbarovi z Rakvic, kterého 

žáci Domova mládeže navštívili jedno slunečné 

odpoledne. 

Při pohledu na jednotlivé výrobky se nám všem tajil 

dech. Takové“ velké ruce“ dokážou takové 

nádherné věci. 

Pan Vajbar nám vyprávěl, jak se k pletení dostal už 

na vojně a jeho láska k této činnosti přetrvává 

dodnes. Vyprávění bylo velmi zajímavé  

a okořeněné i vtipnými historkami. 

Čas nám utíkal velmi rychle a museli jsme se vrátit 

zpět. Jsme opět obohaceni o krásné věci kolem nás. 

Beseda o Austrálii 
Úsek: Domov mládeže 

Datum: 26.4.2016 
Vedoucí akce: Stanislava Boumová, Ludmila Malinková 

 

Svoje zážitky z cesty po Austrálii nám přiblížil v besedě na Domově mládeže, při SOŠ a SOU 

Hustopeče, MVDr. Ivo Sobotka. Poutavé vyprávění, doplněné promítáním, nám ukázalo vzdálenou 

zemi. Dozvěděli jsme se její historii i současnost, viděli jsme významná města a unikátní stavby, ale 

také podnebí, přírodu a vzácná zvířata, která žijí jenom v Austrálii. Také jsme se mnoho dozvěděli o 

lidech, kteří tam žijí a že je Austrálie přátelská a bezpečná země. 

Tímto by chtěl Domov mládeže poděkovat panu MVDr. Ivu Sobotkovi za to, že si už několikrát našel 

čas a povyprávěl nám své poznatky ze svých cest. 
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MÚ Hustopeče – Den otevřených dveří 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obor: Veřejnosprávní činnost, I. II a III. ročník 

Datum: 27. 4. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Iva Sedláková, Mgr. Jan Svoboda 

 

Žáci oboru Veřejnosprávní činnost 3. ročník 

se podíleli celý den na organizaci této akce 

a žáci oboru Veřejnosprávní činnost 1. a 2. 

ročník jako návštěvníci. Co jsme stihli? 

Zajímavé informace jsme se dozvěděli na 

besedě o obecním zřízení, o volbách nebo 

zastupitelstvu města. Paní starostku jsme 

zastihli v kanceláři vedení města a v 

obřadní síni výklad paní matrikářky.  

Zkušební komisař autoškoly nám 

připomněl, že nemáme zapomínat na 

bezpečnost v silničním provozu. Strážnici městské policie předvedli výzbroj a představili jejich hlavní 

činnost. Také jsme navštívili o studio Hustopečské televize. Na sociálním odboru byl program 

zaměřený na prevenci drog a alkoholu.  Akce se koná každé dva roky. Přínosem je určitě propojení 

školní teorie předmětů veřejná správa a právo s praxí. 

Exkurze Korado v České Třebové  
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Obor: I1, I2, I3 

Datum: 27. 4. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Ing. Zdeňka Voňková, Lukáš Václavík, Václav Žák 

Dne 27.4.2016 jsme se účastnili se 

žáky ISM1, I2 a I3 a s mistry 

odborného výcviku oboru instalatér p. 

Václavíkem a p. Žákem exkurze do 

firmy Korado, a.s. v České Třebové. 

Firmu navštívilo celkem 38 žáků naší 

školy. Exkurze byla velmi podnětná a 

přínosná. Žáci měli možnost shlédnout 

celý provoz výroby deskových a 

trubkových otopných těles, od lisování 

plechů, řezání a svařování, kompletaci, 

lakování a balení. 
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KVĚTEN 2016 

Zábavně – vzdělávací exkurze Zlínského kraje 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 3. ročník, Podnikání 1. ročník 

Datum: 3. 5. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová, Ing. Kateřina Bališová 

V úterý 3. 5. 2016 jsme se studenty SOŠ a SOU Hustopeče poznávali zajímavá místa Zlínského kraje, 

dotkli jsme se oblasti průmyslu, zemědělství, kultury a historie. V rámci obsáhlého programu jsme se 

nejdříve seznámili s akciovou společností Rudolf Jelínek, která se zabývá výrobou rozmanitých 

alkoholických nápojů, především destilátů, dále jsme absolvovali návštěvu Baťova muzea a na závěr 

jsme se zastavili na Velehradě. 

Výrobky Rudolfa Jelínka jsou známé nejen v České republice, ale i na celém světě. Společnost vznikla 

na konci 19. století a prosadila se hlavně výrobou slivovice. Dnes však nabízí i další kvalitní ovocné 

destiláty jako jsou hruškovice, meruňkovice, třešňovice či oskerušovice. Součástí exkurze byla 

videoprojekce, expozice whisky, egalizace (obří sudy), stáčírna a muzeum výroby. 

Z Vizovic jsme pak přejeli do Zlína, kde jsme navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy, konkrétně 

Baťův mrakodrap a Obuvnické muzeum. Město Zlín je neodmyslitelně spojeno se jménem Tomáše 

Bati, s člověkem, který se zapsal do dějin obuvnického průmyslu. Díky expozici jsme nahlédli nejen 

do historie výroby obuvi, ale rovněž jsme poznali baťovský životní styl. 

Posledním bodem 

poznávacího zájezdu byla 

farnost Velehrad. 

Dominantou farnosti je 

barokní bazilika, která byla 

postavena na románských 

základech a lapidárium. 

Výlet splnil naše 

očekávání, získali jsme 

nové znalosti a zároveň 

utužili vztahy. Věříme, že 

v brzké době se zase 

někam podíváme. 

Výstava „Karel IV. a jihozápadní Morava, České 

korunovační klenoty na dosah – Znojemský hrad 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 1. ročník 

Datum: 3. 5. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Hana Bednaříková 
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Sportovní den na cyklostezce v Ivani 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: MLZI3 

Datum: 3. 5. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková 

V úterý 3. května se zdravé jádro třídy 

MLZI3 sešlo v Ivani na cyklostezce, po které 

jezdí cyklisté, bruslaři i pěší. U závory jsme 

nastartovali svá přivezená vozidla a rozjeli se 

po rovné dlouhé asfaltové trase. První 

zastavení bylo na mostě, který vede lesem do 

Pouzdřan. Trochu nám poprchalo, ale jeli 

jsme dál. Nejlepší borci samozřejmě dojeli až 

na samý konec trasy. Tam jsme se pro vás 

zvěčnili a jeli zpátky do Ivaně, kde jsme 

žízniví vypili točenou kofolu. I když počasí 

nepřálo, sportovní cyklo-bruslařský den se 

vydařil. 

Anglické divadlo Pán much 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 2. ročník 

Datum: 5. 5. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Martina Markovičová 

Prezentace Generalist Kollmorgen s. r. o.  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: ESM3, MIZ3, EZF1 

Datum: 5. 5. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Sbírková akce – Český den proti rakovině  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory:  

Datum:  11. 5. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

DOD Tecnotrade obráběcí stroje s.r.o. Kuřim 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Strojní mechanik 3. ročník 

Datum:  18. 5. 2016 
Vedoucí akce:  

Preventivní akce SOŠ a SOU Hustopeče 

Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: celá škola 

Datum: 19.5.2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová, Ing. Kateřina Bališová 
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Simulovaná dopravní nehoda, 

výjezd sanitky, policejní hlídky, 

práce jednotlivých složek 

záchranného systému, to vše bylo 

součástí rozsáhlého preventivního 

programu, který se uskutečnil ve 

čtvrtek 19. května 2016 na 

dopravním hřišti města 

Hustopeče, v budově školy SOŠ a 

SOU Hustopeče i v jejím areálu. 

Hodiny plánování, organizování a 

komunikace se vyplatily, podařilo 

se zrealizovat nevšední, poučnou, 

zážitkovou a zajímavou akci pro studenty SOŠ a SOU Hustopeče. Program odstartoval u dopravního 

hřiště Lipová, kde žáci a pedagogové na vlastní oči viděli „dopravní nehodu“, i když vše bylo předem 

domluveno a připraveno, figuranti sehráli své role věrohodně. Najednou jsme se stali svědky celého 

zásahu, krok po kroku jsme sledovali práci záchranářů a policistů. 

Jakmile se vůz Českého červeného kříže a policejní hlídky vzdálil, ozval se hlas pana Bečváře, který 

celou situaci znovu popsal a detailně okomentoval zákrok zdravotnického personálu. Jeho výklad 

doplnila Mgr. Kamila Haraštová, zaměřila se na chyby účastníků nehody a poukázala na jejich 

důsledky. V závěru svého komentáře zdůraznila, jak je důležité a nezbytné dodržovat pravidla 

silničního provozu. Cílem nebylo studenty vystrašit, ale poskytnout jim rady týkající se chování při 

obdobných situacích v reálném životě. 

Po ukončení akce se žáci rozdělili do deseti skupin a postupně absolvovali všechny naplánované 

aktivity. Na dopravním hřišti pro ně bylo připraveno celkem pět stanovišť Českého červeného kříže. 

Prostřednictvím praktických ukázek se seznámili s různými postupy poskytování první pomoci. 

Zkoušeli si jednotlivé úkony a opatření, které jsou nutné k záchraně lidského života. Naučili se 

správně polohovat zraněného člověka, ošetřit krvácení a popáleniny, zafixovat zlomeninu, či 

masírovat srdce. Žáci byli poučeni o tom, že pokud neohrozí své zdraví či život, měli by první pomoc 

poskytnout vždy, za všech okolností. 

V budově a areálu školy na studenty 

čekali i další odborníci. Na školním 

dvoře svou práci prezentoval 

Hasičský záchranný sbor Hustopeče a 

hlídka Policie ČR. 

Hasiči si, kromě popisu své činnosti, 

pro žáky připravili i menší požár, 

během kterého vysvětlili, jak jej 

správně uhasit. Práce hasičů není jen 

protipožárního charakteru, ale 

příslušníci HZS zasahují také při 

mimořádných událostech, živelních 

pohromách, podílí se na záchraně a vyprošťování osob apod. Je to náročná a tvrdá práce. 

Činnost Policie ČR přiblížili dva dopravní policisté. Díky nim se studenti dozvěděli o tom, jak se 

provádí dechová zkouška na alkohol, či test na zjištění přítomnosti drog v těle dotyčného člověka. 

Dále předvedli několik praktických postupů z jejich běžné praxe, např. zastavení rychle ujíždějícího 

vozidla. Zajímavou součástí jejich prezentace byla i možnost vyzkoušet si brýle, jež simulují opilost 

nebo účinky marihuany. 

Poslední dvě stanoviště se nacházela v budově školy, v jedné ze tříd byla tisková mluvčí ÚO Břeclav 

Policie ČR Mgr. Kamila Haraštová a personalista PČR. V další místnosti na žáky čekala paní Ing. 

Radová, která žáky poučila o bezpečnosti silničního provozu a rozdala jim test připravený BESIPem. 

Pomocí něj mohli žáci zjistit, jak daným informacím porozuměli. Paní Mgr. Haraštová rovněž 

přednesla řadu poznatků týkajících se statistiky dopravních nehod na Břeclavsku, některé nehody 

dokladovala i prezentací s fotografiemi, neboť někdy je názorná ukázka mnohem větší výstrahou než 
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spousta slov. Personalista PČR seznámil přítomné s tím, co je nutné splňovat, aby bylo možné 

pracovat u Policie ČR. 

Na základě zpětné vazby jsme zjistili, že se akce studentům líbila a přinesla jim řadu nových informací 

a zkušeností. Svůj účel splnila, nejen že jsme se něco nové naučili, něco vyzkoušeli, propojili jsme 

teorii s praxí, navázali kontakty, ale především jsme si uvědomili, jak je důležité se k sobě navzájem 

chovat ohleduplně a umět si pomoci. 

Rádi bychom ještě jednou 

poděkovali všem, již se na programu 

podíleli, zejména paní Ivaně 

Holáskové, ředitelce Oblastního 

spolku ČČK Brno-město, panu Ing. 

Vladimíru Plodkovi, veliteli stanice 

HZS Hustopeče, Mgr. Kamile 

Haraštové, tiskové mluvčí ÚO 

Břeclav Policie ČR, a paní Ing. Janě 

Radové, majitelce autoškoly, dále 

všem, kteří se zúčastnili a svůj čas 

věnovali tomu, aby posílili prevenci 

naší mládeže. 

Památník Mrštíkové, Diváky 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: ITVČ3 

Datum: 20. 5. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Odborná praxe – Veřejnosprávní činnost 3. ročník, 

Informační technologie 3. ročník 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: ITVČ3 

Datum: 23. 5. – 3. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 

Památník Mrštíkové, Diváky 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: P1, IT1 

Datum: 31. 5. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

ČERVEN 2016 

Den otevřených dveří – ÚO Břeclav Policie ČR  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: IT1, P1 

Datum: 2. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková, Ing. Stanislava Gergelová 

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se na Policii ČR v Břeclavi konal první den otevřených dveří. Cílem akce nebylo 

jen ukázat práci policejních příslušníků, ale také připomenout významné výročí – 25 let Policie ČR. 

V budově, na dvoře a v blízkém okolí policejní stanice byl pro studenty středních škol a středních 

odborných učilišť připraven bohatý program. Zahájení proběhlo na dvoře, kde nás paní Mgr. Kamila 
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Haraštová (tisková mluvčí PČR) seznámila s programem a jednotlivými stanovišti. Prvním 

stanovištěm, ke kterému naše skupina dorazila, byla kynologie, kde byl předváděn především výcvik 

psů a zadržení pachatele. Součástí prezentace byla i závěrečná diskuze, na níž se studenti mohli ptát na 

práci psovoda. Dozvěděli jsme se, co je nutné splňovat pro tuto pozici, jak probíhá základní kurz pro 

psovody, kde všude se využívá této policejní práce (vyhledávání drog, výbušnin, pohraniční policie, 

doprovod ve vlaku atd.).Dále jsme se s našimi studenty SOŠ a SOU Hustopeče přemístili na policejní 

dvůr. Zde jsme si mohli prohlédnout policejní výzbroj a výstroj, posadit se do policejních vozů a také 

vidět ukázku zadržení ozbrojeného pachatele. V prostorách budovy Policie ČR jsme se seznámili 

s prací kriminalistického technika, který zajišťuje stopy na místě činu, např. trasologické stopy 

a daktyloskopické otisky. Poté jsme poznali činnost dopravního inspektorátu a vyslechli jsme si 

přednášku z oblasti prevence kriminality a dopravní bezpečnosti. Rovněž jsme získali informace o 

výběrovém řízení, jež absolvuje 

každý zájemce o službu u PČR. 

Někteří studenti si vyzkoušeli 

psychotesty a testy fyzické 

zdatnosti, při kterých dokonce 

uspěli. Díky exkurzi jsme lépe 

poznali činnosti rozmanitých 

policejních útvarů a zjistili, jak 

náročná a zodpovědná práce to je. 

Pokud se uskuteční i druhý ročník 

dne otevřených dveří, určitě se 

zúčastníme. 

Památník Mrštíkové, Diváky  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 1. ročník 

Datum: 3. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

Školní výlet – VČ2 plula Jihlavou 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: VČ2 

Datum: 7. – 8. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Hana Bednaříková, Mgr. Magda Černáková 

Ve dnech 7. až 8. 6. 2016 absolvovala třída VČ2 školní výlet formou vodáckého kurzu, díky němuž se 

studentky pod dohledem zkušených vodáckých instruktorů SVČ Pohořelice a současně záchranářů 

naučily základy chování na řece a 

ovládání kánoe. Během dvou 

dnů spluly přibližně 30 km řeky 

Jihlavy, ověřily si míru své fyzické 

zdatnosti, ale i schopnost spolupráce a 

v neposlední řadě i znalost přírody. 

Neminulo je ani setkání s historií 

v podobě návštěvy nejstaršího 

ženského kláštera na Moravě, Rosa 

coeli. Plny rozesmátých 

společných zážitků, ale i bolavé únavy 

se všechny v pořádku vrátily na svou 

domovskou souš. 
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Školní výlet – Zámecká Dyje  
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Instalatéři, Strojní mechanici 1. ročník 

Datum: 8. 6. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Zdeňka Voňková 

Dne 8. 6. 2016 se třída ISM1 účastnila třídního výletu "Zámecká Dyje". Na třech raftech po 7-lidech 

jsme sjeli Dyji z Nových Mlýnů do Lednice. Asi v půlce cesty jsme přenesli rafty na vedlejší kanál 

řeky Dyje, který protéká mj. zámeckým územím. Studenti si během této akce osvojili základní 

pravidla chování při splavování řek, pravidla ovládání a řízení raftu, ale především měli příležitost 

shlédnout rozmanitou přírodu lužních lesů s bohatou flórou i faunou a to přímo z vodní hladiny. 

Činnost AKT a SPJ, ohrožení demokracie 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: VČ2 

Datum: 13. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

V pondělí 13. 6. 2016 si několik studentů SOŠ a SOU Hustopeče vyslechlo přednášku o činnosti AKT 

a SPJ. O prezentaci se postarali dva odborníci z praxe – poručík Mgr. Zdeněk Mazal (AKT) a nprap. 

Bc. Jiří Poduška (SPJ). 

První hodinu vedl Mgr. Mazal, žáky podrobně seznámil s prací antikonflitkních týmů. Hlavním 

úkolem těchto dobrovolníků z řad policie je předcházet vážnějším a agresivnějším střetům. Efektivní 

komunikací se snaží vzniklou situaci řešit smírem a bez násilí. Můžeme je potkat mezi sportovními 

fanoušky, na demonstracích, všude tam, kde lze očekávat názorové konflikty mezi lidmi, stejně tak 

jako v situacích, kdy je zapotřebí vytvořit komunikační most mezi občany a policejními příslušníky. 

V případě, že „síla slova“ nepomůže, nastupuje speciální pořádková jednotka. Jejich práce je v rámci 

Policie ČR nezastupitelná, významně se podílí na bezpečnosti země. Pan nprap. Poduška 

prostřednictvím prezentace činnost jednotek přiblížil. Nejde jen o bezpečnostní opatření, kterými jsou 

zejména sportovní utkání, demonstrace, pochody, ale také tam spadá hlídková či pátrací činnost. 

Díky přednášce jsme rozšířili své obzory, poznali opět něco nového. Oba odborníci vhodně propojili 

teoretické poznatky s praxí, představili žákům výstroj a výzbroj, promítli fotografie a pustili videa z 

jednotlivých zásahů. To vše přispělo k vyšší informovanosti a prevenci žáků. 

Exkurze na Univerzitě obrany v Brně – Fakulta vojenských 

technologií, Katedra radiolokace 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: IT, E 

Datum: 14. 6. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Bc. Štěpán Pavelka, Ing. Oldřiška Nováková 

Dne 14.6.2016 se na Katedře radiolokace 

Univerzity obrany v Brně uskutečnila exkurze 

se zaměřením na pasivní sledovací systémy a 

experimentální elektromagnetické zbraně (DEW –

 Directed Energy Weapons). 

Hlavním tématem exkurze byl špičkový a ve světě 

uznávaný český výrobek – mobilní 

pasivní sledovací systém VĚRA. Studenti byli 

podrobně seznámeni se schopnostmi tohoto 

systému a také s celou řadou zajímavých  
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a praktických zkušeností, které úzce souvisí s četnými nasazeními tohoto systému v ČR i zahraničí. 

Součástí exkurze bylo rovněž nahlédnutí do oblasti energetických mikrovlnných elektromagnetických 

zbraní s praktickou ukázkou jednoho takového vyvíjeného zařízení, které dokáže bez potíží rozsvítit 

nezapojenou zářivku na dosti velkou vzdálenost. Studenti rovněž nahlédli do oblasti radiolokačních, 

radionavigačních a elektrotechnických systémů, které jsou umístěny na současné letecké, pozemní i 

námořní technice. Vše bylo demonstrativně ukázáno v činnosti. Exkurze byla velmi zajímavá a 

podnětná. Je potvrzenou pravdou, že špičková technika je používána u armády 

Pálavské dráče 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory:  

Datum: 17. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová, Ing. Stanislava Gergelová 

V pátek 17. 6. 2016 jsme se rozhodli probudit v nás soutěživost a obhájit druhé místo z loňského roku 

v 6. ročníku soutěže Pálavské dráče 2016. Do závodu v dračích lodích  se přihlásilo několik studentů 

SOŠ a SOU Hustopeče pod názvem „Ve formě“. Soutěž se opět uskutečnila v areálu Slováckého 

veslařského klubu SVK Břeclav. Bojovalo se ve dvou kategoriích, v rámci ZŠ se zúčastnily tři týmy 

a SŠ devět týmů. Nejdříve proběhla 

odborná instruktáž, následovaly 

tréninky, potom závody školních týmů 

na 200 metrů.   Naše posádka byla sice 

ve formě, ale do první trojky se 

nedostala. Po usilovném pádlování jsme 

obsadili sedmé místo. I přesto jsme si to 

užili a třetího místa od konce 

nelitujeme, věříme, že příští rok budeme 

lepší a určitě přivezeme pohár. 

Exkurze v Kanceláři prezidenta České republiky 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 

Datum: 17. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda, Ing. Iva Sedláková 

Dne 17. června 2016 jsme měli 

možnost navštívit Kancelář prezidenta 

republiky. Během exkurze jsme viděli 

různé části Pražského hradu, ve 

kterých Kancelář prezidenta republiky 

sídlí, a ve kterých vykonává své 

ústavní pravomoci hlava státu. 

Zpřístupněn byl i kinosál z 60. let 20. 

století, ve kterém jsme se dozvěděli 

nejen o historii Kanceláře i její 

současné podobě a činnostech, které 

vykonává, ale také o pravomocích 

prezidenta republiky.  
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Školní výlet: Paintballpark Hodonín 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: I2ML2SM2 

Datum: 17. 6. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Miroslav Šrůtka 

Vyřazení úspěšných absolventů 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: IMLZ3, ESM3, EZF1 

Datum: 22. 6. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková, Mgr. Martin Valný, Ing. Bc. Štěpán Pavelka 

 

Den otevřených dveří Krajského úřadu JMK 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 3. ročník, Informační technologie 1.  ročník 

Datum: 22. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková, Ing. 

Stanislava Gergelová 

Studenti tříd IT1, IT2 a ITVČ3 se dne 22. 6. 2016 

zúčastnili Dne otevřených dveří Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. V deset hodin všechny 

návštěvníky přivítal v hlavním foyer hejtman JMK 

JUDr. Michal Hašek, a také ředitelka KrÚ JMK 

JUDr. Věra Vojáčková. Po krátké prezentaci 
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VIDA! science show jsme se vydali hlasovat do zastupitelského sálu. Vyslechli jsme zde přednášku 

ředitelky KrÚ JMK. V závěru přednášky nás průvodce PhDr. Pavol Foltín uvedl do kanceláře 

hejtmana, kde nás přivítal sám hejtman. Na všechny naše dotazy jsme dostali odpověď. Program 

pokračoval prohlídkou dalších prostor budovy, ve kterých byly umístěny výstavy a předváděny 

různorodé ukázky. V závěru jsme vyplnili anketní dotazníky na téma „Co víte o Jihomoravském 

kraji?“ 

Školní výlet – Vodácký sjezd řeky Jihlavy 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: Veřejnosprávní činnost 1. ročník, Podnikání 1. ročník 

Datum: 22. – 23. 6. 2016 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera, Ing. Iva Sedláková 

Zájemci o vodní turistiku ze tříd Veřejnosprávní činnost (1. ročník) a Podnikání (1. ročník) se vydali v 

mimořádně příznivém termínu na letní počasí 22. - 23. června 2016 na vodácký sjezd Jihlavy. Někteří 

měli se sjížděním řeky již zkušenosti, ale většina skupiny zatím neměla představu, co tato turistická 

disciplína bude obnášet.  

Již od začátku výletu vše probíhalo podle plánu. Všichni byli na předem ohlášených zastávkách busu 

na trase Hustopeče - Dolní Kounice. V Dolních Kounicích jsme tedy přesně nevěděli, kam jít, ale 

chytře jsme zašli na most přes řeku a uviděli jsme již připravené nafukovací čluny RIO a čekali na nás 

instruktoři Dušan a Pepa. Byli jsme rozděleni do posádek, jak jsme chtěli a už jsme jeli. První zastávka 

byla u Medlovského splavu, kde Dušan jasně řekl, ať všichni vystoupí až na břeh. Kdo špatně slyšel, 

ten tam zahučel, ani nevěděl jak. Poučením pro ostatní bylo, že hloubka je i u břehu a že se vyplatí 

otestovat hloubku pádlem. Po 

svačince jsme jeli dále a taky jsme 

zkusili prohodit posádky. Museli 

jsme vyzkoušet pár kombinací, než 

všichni jeli rovně po proudu. Při 

hádkách posádek na téma, kdo to má 

horší, jestli háček nebo zadák jsme 

dorazili do kempu ve Cvrčovicích. 

V kempu jsme se věnovali hlavně 

doplňování tekutin, prohlížením si 

mobilů (protože jsme je celý den 

neviděli) a natíráním spálenin. Tak 

jsme vydrželi do setmění a pak jsme 

šli rádi spát.  

Po snídani, kde nemohla být řeč o plýtvání potravin, jsme vyrazili na další úsek naší plavby. Zkušeně 

jsme proplouvali krásnými meandry řeky Jihlavy, kluci se průběžně koupali, ale někteří zase chtěli 

hlavně stihnout autobus. V Ivani naše plavební cesta skončila.  

Všichni účastníci vodáckého výletu si prověřili svoji fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. I když 

mnohdy si sáhli na dno svých sil, nikdo nedal na sobě nic znát a všichni přispěli k hladkému průběhu 

výletu.  

Exkurze Agrotec - autolakovna 
Úsek: Teoretické vyučování 

Obory: ML2 

Datum: 23. 6. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Renata Jaborníková 
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Třídy ML1 a ML2 navštívily firmu Agrotec 

Hustopeče. Firma se zabývá opravami 

automobilů, prodejem vozů, servisem, 

dodávkami náhradních dílů a také 

autolakýrnictvím. Žáci byli seznámeni s 

klempířskou dílnou, přípravou pro nástřik 

automobilů, možností nanášení autolaků a se 

stříkacími boxy. Žákům byla také 

předvedena praktická ukázka nástřiku 

autodílů bezbarvým lakem. Firma Agrotec 

nabídla našim žákům také možnost 

praktického výcviku a uplatnění jejich 

profese v oblasti autolakýrnických prací. 

Sportovní den 
Úsek: Teoretické vyučování, Praktické vyučování 

Datum: 24. 5. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Předpověď počasí na pátek 24. 6. 2016 slibovala tropické teploty, proto jsme tentokrát uspořádali 

sportovní den na koupališti v Hustopečích. Tuto aktivitu jsme mohli realizovat díky zapojení školy do 

projektu „Budujeme školu zdravou pro všechny II“. Přítomní žáci i pedagogové tak mohli využít celý 

areál koupaliště včetně hřiště pro plážový volejbal, tobogánu i skluzavky. Každý se mohl věnovat 

sportu, ale také relaxaci dle individuálních potřeb. 


