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Harmonogram školního roku 2014 - 2015 

 
1. pololetí 

září 
 

1. 9. Zahájení školního roku 2014/2015 

2. 9. Školení bezpečnosti práce pro 1. ročníky - 8:00  

1. - 4. 9. Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT a PP (dle rozpisu) 

4. 9. Zahájení 1. ročníku dálkového studia 

8. 9. 
Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových 

zkoušek 

8. 9. Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - písemná část 

9. - 11. 9. Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (dle rozpisu) 

11. - 12. 9. Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (dle rozpisu) 

19. 9. Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (dle rozpisu) 

říjen 
 

13. 10. Burza studijních míst Kolín 

16. 10. Burza studijních míst Mladá Boleslav 

21. 10. Burza studijních míst 10:00 - 16:00 Nymburk 

27. - 29.10. Podzimní prázdniny + státní svátek 

listopad 
 

9. - 15. 11. 
Studijní pobyt Wolfenbüttel - výběr 3AA, 3DO, 3EE/S - zrušeno 

německou stranou 

14. 11. Hodnocení za 1. čtvrtletí 

17. 11. Státní svátek 

18. 11. 13:45 Pedagogická rada studijní obory 

18. 11. 14:30 Pedagogická rada učební obory 

18. 11. 16:30 - 17:45 Třídní schůzky 

24. 11. Den otevřených dveří  

prosinec 
 

1. - 12. 12. Souvislá praxe  3PA, 3MA a 1NA, B, S 

1. 12. Opravné ZZ -  písemná část 

2. - 4. 12. Opravné ZZ – praktická část 

12. 12. Opravné ZZ – ústní část 

20. 12. - 4. 1. Vánoční prázdniny 

leden 
 

5. 1. Nástup do školy 

19. 1. Den otevřených dveří  

23. 1. Ukončení klasifikace za 1. pololetí 

27. 1. Pedagogická rada 14:30 všechny obory 

29. 1. Vysvědčení za 1. pololetí 

30. 1. Pololetní prázdniny 
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2. pololetí 

únor 
 

6. 2. Maturitní ples 

21. - 28. 2. LVVZ -  1 kurz 

březen 
 

 2. - 6.3. Jarní prázdniny pro Nymburk 

15. 3. Konečný termín pro podání přihlášek na denní formu studia 

20. 3. 
Konečný termín pro podání přihlášek na jinou než denní formu studia 

(dálkaři) 

duben 
 

2. - 3. 4. Velikonoční prázdniny 

6. 4. Velikonoční pondělí 

22. 4. 1.kolo přijímacího řízení pro všechny formy studia 

24. 4. Hodnocení za 3. čtvrtletí 

28. 4. 13:45 Pedagogická rada studijní obory 

28. 4. 14:30 Pedagogická rada učební obory 

28. 4. 16:30 - 18:00 Třídní schůzky 

květen 
 

1. 5. Státní svátek 

8. 5. Státní svátek 

červen 
 

20. - 24. 6. Sportovně vodácký kurz  

23. 6. Ukončení klasifikace za 2. pololetí 

25. 6. Pedagogická rada 14:00 všechny obory 

26. 6. Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze… 

29. 6. Sportovní den 

30. 6. Předávání vysvědčení 

červenec/srpen 
 

 
žáci 2AA - odborný výcvik dle rozpisu 

1. 7. - 31. 8. Hlavní prázdniny 

25. 8. Zahájení přípravného týdne 

26. 8. Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu 

27. 8. Termín pro 1. opravnou zkoušku 

28. 8. Termín pro 2. opravnou zkoušku 

1. 9. Zahájení školního roku 

 
Maturitní zkoušky - jarní termín 

 
pro třídy 4PA, 4MA, 2NA, NB, 2NE, 2NS a 3XA   

1. 12. Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ 

21. - 22. 4. Praktická zkouška profilové části (dle rozpisu) 

23. 4. Ukončení klasifikace 

24. 4. Pedagogická rada 9:30 sborovna 
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27. 4. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník 

28. - 30. 4. Studijní volno 1. část 

4. - 13. 5. Období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu) 

14. -15. 5. Studijní volno 2. část 

18. - 22. 5. Ústní zkoušky státní  i profilové části (dle rozpisu) 

29. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení - 9:00 všechny třídy 

16. 6. Předání protokolů o výsledcích státní části 

 
Závěrečné zkoušky - jarní termín 

27. 5. Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů 

28. 5. Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 

29. 5. Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů 

1. 6. Závěrečné zkoušky - písemná část 

2. - 4. 6. Závěrečné zkoušky - praktická část (dle rozpisu) 

5. 6. Výsledky písemných prací 

5. - 10. 6. Studijní volno  

11. - 12. 6. Závěrečné zkoušky - ústní část (dle rozpisu) 

19. 6. Slavnostní předávání výučních listů 

 
Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín 

 
Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky 

? období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu) 

? 
období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška 

(dle rozpisu) 

 
přesnější termíny budou známy až po 15. 8.2015 

 
Závěrečné zkoušky 

7. 9. Závěrečné zkoušky - písemná část 

8. -10. 9. Závěrečné zkoušky - praktická část (dle rozpisu) 

18. 9. Závěrečné zkoušky - ústní část (dle rozpisu) 
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Září 2014 

(2. 9. 2014) 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 

- ve víceúčelovém sále školy určené žákům prvních ročníků 

Přejeme Všem hodně úspěchů v novém školním roce  

       
 

     
 

 

(16. 9. 2014) 

Corny – Středočeský atletický pohár 

- okresní kolo soutěže ve Sportovním Centru Nymburk 

Družstvo chlapců ve složení Petr Švach, Filip Klička, Jan Zdobinský, Josef 

Šmelhaus, Štěpán Rejvold, Michal Čepek, Ondřej Doležal, David Kipor, Antonín 

Čermák, Kristián Jakubův, Jakub Šnejdar, Miloslav Šágr, Milan Hanuš a Jan 

Vontszemů se rozhodně neztratilo a v silné konkurenci obsadilo 3. místo. 
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   Míla Šágr je vášnivý sportovec 
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 (24. 9. 2014) 

Pohár Josefa Masopusta 

- okresní finále fotbalového turnaje pořádané Klubem přátel Josefa 

Masopusta OR AŠSK Nymburk  

Naši reprezentanti M. Šimůnek, D. Roupec, D. Šimek, L. Petráň, L. Dědek, 

J. Zubák, J. Novák, F. Klička, P. Kubík, T. Miňovský, R. Hájek, M. Černý 

a J. Stánok podali bojovný výkon, ale nešťastná branka v utkání s Gymnáziem 

Nymburk rozhodla o našem 2. místě. 
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(24. 9. 2014) 

Srdíčkový den 

- žákyně třídy 3MA se zapojily do sbírky.  

Prodejem předmětů s logem Život dětem se podařilo shromáždit pro postižené děti 

finanční částku 1.675,-- Kč. Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc 

nemocným dětem v rámci celé České republiky. Nosným zdrojem finančních 

prostředků je sbírková činnost, prostředky jsou následně využity na nákup 

zdravotnické a přístrojové technologie a dalšího potřebného vybavení pro dětská 

oddělení nemocnic, pro dětské stacionáře, ústavy pro handicapované děti, pro 

dětské domovy, v rámci celé České republiky. 
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Tereza Šťastná a Nikola Lubarská - 3MA 

(30. 9. 2014)  

Slavnostní zahájení projektu Zateplení objektů 

školy 

- dlouhodobě připravovaného ekologického investičního projektu  

V areálu regionálního vzdělávacího centra zejména pro technické průmyslové 

obory se úvodního symbolického poklepání kladívkem zúčastnili zástupci 

zřizovatele - Středočeského kraje  

 PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA – náměstek hejtmana pro oblast životního 

prostředí a zemědělství  

 Ing. Pavel Jetenský – náměstek hejtmana pro oblast finanční kontroly  

 Mgr. Martin Roztočil, MBA – vedoucí oddělení investic  

 PhDr. Pavel Fojtík – místostarosta Města Nymburk  
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 Bc. Martin Zima - předseda představenstva stavební společnosti KAZIKO 

a. s.  

 Ing. Jiří Hubálek - ředitel Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště v Nymburce a další hosté. 

Cílem této ekologické investice v objemu 45.925.506,99 Kč financované ze zdrojů 

Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí je významné zlepšení 

tepelně technických vlastností jednotlivých objektů školy a zvýšení kvality 

odborného vzdělávání. Realizace projektu umožní snížení energetické náročnosti 

využívaných budov a snížení emisí škodlivých látek. Nižší spotřebou tepla a paliv 

dojde zároveň ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. 

 

  Ať se dílo daří 
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Říjen 2014 

(7. 10. 2014) 

Basketbal 3 na 3 

- otevřené okresní kolo basketbalu 3x3 chlapců středních škol okresu 

Nymburk ve dvou kategoriích 

Kat. VI. A s přímým postupem na republikové finále se zúčastnilo osm mužstev. 

Naši chlapci po snaživém výkonu obsadili 3. místo kategorie VI. A. 
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Mgr. Jana Vosejpková 
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(8. 10. 2014)  

N-klub 

- týden sociálních služeb, v jehož rámci mohli žáci navštívit N-KLUB 

Jde o nízkoprahové zařízení na sídlišti Jankovice (adresa ul. Sadová 2107, 288 02 

Nymburk, vchod je ze zadní strany domu) a žákům nymburských škol nabízí 

v rámci primární prevence SPJ širokou nabídku volnočasových aktivit. Cílem 

práce N-klubu je zlepšit kvalitu dětí a mládeže předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim 

lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Program v NZDM Nymburk bude nabývat různých 

podob, od plánovaných aktivit zaměřených na problémové situace v životě dětí 

a mládeže, až po nabídku trávení volného času v bezpečném prostředí klubu. 

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. N-klub je otevřen: Út: 14.00 - 19.00 

Čt: 16.00 - 19.00 Pá: 14.00 - 19.00 hod. Další prezentace N-klubu pro žáky naší 

školy se bude konat v pátek 24. 10. 2014 od 9:00 hodin ve vstupní hale výškové 

budovy domova mládeže. 
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  (15. 10. 2014) 

 Italská delegace z regionu Marche 

- navštívila Nymburk 

Region Marche se nachází v Itálii na pobřeží Jadranského moře asi 200 km jižně 

od San Marina. Členy delegace byli paní Paola Giorgi, vedoucí odboru turistiky 

aobchodu regionu Marche, pan doktor Pietro Talarico a delegovaný zástupce 

obchodní komory a svazu podnikatelů provincie Fermo Dr. Václav Mareš. 

Delegace dorazila v 16:00 hodin na nymburskou radnici, kde je přivítal 

místostarosta Pavel Fojtík. Po krátkém přivítání, prezentaci připravovaného 

partnerství mezi městy Nymburk a Porto San Giorgio a lehkém občerstvení, 

následovala prohlídka Sportovního centra v Nymburce. Sportovní centrum členům 

delegace podrobně představil jeho ředitel pan Kamil Kleník. Centrum se delegaci 

velice líbilo a radní Giorgi ho k celoročnímu využití hodlá doporučit 

Olympijskému výboru Marche, který sdružuje všechny druhy sportů. Po důkladné 

prohlídce Sportovního centra se všichni přesunuli do Střední odborné školy 

a Středního odborného učiliště v Nymburce. Zde navštívili dílny odborného 

výcviku a internát, kde jsou ubytováni někteří žáci ze školy. Ing. Jiří Hubálek, 

ředitel školy a Mgr. Michal Franěk, hlavní trenér Basketbalové Akademie 
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v Nymburce, představili projekt dlouhodobé spolupráce, v rámci kterého již vyjeli 

minulý rok žáci školy a hráči Basketbalové akademie v Nymburce k moři na 

rehabilitační pobyt. Hlavní náplní tohoto pobytu byl nejen odpočinek po náročné 

sezóně, ale také tréninky a přípravné zápasy s týmy z regionu Marche. Posledním 

bodem programu byla večeře pro všechny účastníky v příjemném prostředí 

restaurace Na Katovně. Atmosféra byla velice uvolněná a probírala se různá 

témata od těch politických až po ty sportovní, kde hrál hlavní roli především 

basketbal. Delegace podepíše memorandum o budoucí spolupráci mezi 

Středočeským krajem a provincií Marche. Hned po návratu delegace bude 

kontaktován předseda basketbalového svazu Marche, protože v rámci již 

podaného projektu EU Erasmus a „Mobilita mládeže“, byla Basketbalová 

akademie v Nymburce první v České republice, která projevila zájem 

o rehabilitaci a prevenci mladých hráčů všech kategorií u moře. V tomto pilotním 

projektu ukázala akademie cestu i ostatním evropským zemím. V roce 2015 se opět 

vydají mladí hráči Basketbalové akademie, společně s žáky SOU a SOŠ do Itálie 

a na oplátku přijedou mladí Italové do Nymburka. 
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(24. 10. 2014)  

Prezentace N-klubu 

-  probíhala ve vstupní hale výškové budovy domova mládeže prezentace 

nymburského N-klubu. 
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Listopad 2014 

 (4. 11. 2014) 

Projektové vyučování 

- V rámci projektu „Spojení teorie a praxe“ navštívili žáci učebních oborů 

Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba výstavu „Zemědělec“ 

na výstavišti v Lysé nad Labem. 

Zblízka si prohlédli hospodářská zvířata, masné a mléčné výrobky, tržní odrůdy 

brambor, tržní odrůdy jablek, různé druhy paprik a spoustu dalších surovin 

a výrobků.  

Výstava se jim velmi líbila a potkali zde i mnoho známých osobností. 
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(11. 11. 2014) 

Basketbal VI. B 

- proběhl otevřený přebor Středočeského kraje v basketbale chlapců VI. B 

(věková kategorie 1997 - 2000). 

Školu reprezentovali Jan Mráz, Patrik Svoboda, Dominik Štěpán, Roman Hořejš, 

Václav Drtina, Vladimír Kuncíř, Tomáš Holý a Ondřej Felix. Po bojovném výkonu 

obsadilo družstvo 3. místo. 
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Hlasování o nejlepší střední školu roku 2015 

 
 

- začalo hlasování o nejlepší střední školu roku 2015  

Hlasuj na www.StredniRoku.cz a ohodnoť, jak se ti na naší škole studuje nebo 

studovalo! Za svoje hodnocení můžeš vyhrát čtečku Amazon Kindle s WiFi. 

Hlasování končí 15. ledna 2015. 

 

 (14. 11. 2014) 

Výukový den 

- ve firmě Misan, s. r. o. Lysá nad Labem na téma "Produktivita - objem 

odebíraného materiálu“, kterého se zúčastnili žáci tříd 1NS a 2NS 

s Ing. Stanislavou Černou  

V přednáškové části byli představeni stroje firem OKUMA, BROTHER, 

OKAMOTO, CONCEPTLASER a nástroje firmy TUNGALOY. Pak následovalo 

předvedení jednotlivých technologií přímo na strojích. Na závěr byla losována 

tombola o ceny. 
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 (20. 11. 2014) 

FOR ENERGO 2014 

- mezinárodní veletrh energetiky, elektroniky a automatizace v Praze 

Letňanech navštívili žáci elektrotechniky  

Na výstavě se prezentovaly například firmy, které vyrábějí dopravní prostředky 

s pohonem pomocí elektrické energie. Na elektřinu bylo možno vidět jízdní kola, 

motocykly i automobily mnoha značek (Tesla, Nissan, BMW). Nechyběla ani úplná 

novinka - letadlo VUT 051 RAY, které v letu pohání 3060 tužkových bateriových 

článků. 
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 (7. - 9. 11. 2014) 

Rychlá kola 2014  

- Pavel Fidrmuc získal na soutěži mladých automechaniků v Lysé nad Labem 

2. místo. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků. 

Autosalón Kola jako jediný v Česku tradičně představuje ucelenou 

specializovanou přehlídku motoristického sportu. Výstava Rychlá kola, nabízí 

každoročně aktuální průřez motoristickou reprezentací – vozy a motocykly ze 

závodních tratí a okruhů právě uplynulé sezóny. Unikátní soutěžní speciály si 

mohou návštěvníci prohlédnou zblízka, pozornost určitě upoutají například stroje 

připravované pro dakarský maraton. Na besedách a autogramiádách se 

návštěvníci setkávají s úspěšnými jezdci, mezi nimiž nechyběl ani první český pilot 

F1 Tomáš Enge. Zájem návštěvníků vždy přitahuje také atraktivní Tuning Show – 

přehlídka tuningových lahůdek s anketou o nejkrásnější vozidlo. Doprovodný 

program autosalónu doplňuje tradičně soutěž mladých automechaniků, dětská 

soutěž, rallye pro děti ze speciálních škol, dopravní hřiště či dětské automobilové 

trenažéry a další zábava. 

 

 

 

 

Pavel Fidrmuc 
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20. – 23. 11. 2014 

Tandem – Cottbus 

- setkání česko-německé spolupráce – program EU „Erasmus+“, kterého se 

zúčastnili vyučující Ing. Jiří Pekárek a Pavel Henzl.  

Cílem setkání bylo rozebrat všeobecné cíle programu, jeho rozsah, podávání 

žádostí aj. Součástí programu bylo získání mezinárodních znalostí, ale také poznat 

oblast Dolní Lužice prostřednictvím „lidí & regionu“ (město Lübbenau, činný 

povrchový důl Welzow a samozřejmě tradiční německá gastronomie s hudebním 

doprovodem). 

 

 

 

Pavel Henzl 
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To není měsíční krajina, ale povrchový důl 
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(26. 11. 2014)  

Exkurze v pražském Židovském muzeu 

- žáci třídy 1MA, 3MA a vybraní žáci tříd 1NB, 1NS, 2BP (pedagogický 

doprovod Mgr. Markéta Pokorná, Mgr. Zuzana Vodecká, Ph. D.) shlédli 

památky pražského Židovského muzea – především Španělskou synagogu, 

Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu i Starý židovský hřbitov. 

Mnozí měli možnost poutavou formou poprvé nahlédnout do historie památek 

jedné z nejvýznamnějších komunit na českém území. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pekárek 
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Prosinec 2014 

Stop drogám 

Pěknou grafickou práci na toto téma nakreslil David Paločko - žák třídy 1FM 

učebního oboru Malířské a natěračské práce. 

 

  Autor: David Paločko 
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(4. 12. 2014) 

Delegace z Francie 

- navštívila SOŠ a SOU ve složení 28 odborných učitelů.  

Pocházeli z různých koutů Francie, kantonu Orleáns a dokonce z nejvzdálenějšího 

ostrova evropské unie Réunion. V úvodu byli seznámeni s historií školy a se 

současnou skladbou vzdělávacích programů školy.  Následovala diskuse. Učitelé 

kladli dotazy, na které společně odpovídali Ing. Jiří Hubálek (ředitel školy) 

a Mgr. Gabriela Kuchařová (vedoucí odborného výcviku). Hosté se zajímali 

zejména o praktickou výuku žáků, její realizaci a spolupráci s regionálními 

podniky. Dotazy směřovaly také k pracovní náplni pedagogů, jejich týdenní 

hodinové dotaci a českému školství obecně. Po krátkém občerstvení, které 

připravili pod vedením učitelek odborného výcviku žáci z učebního oboru 

Potravinářská výroba, následovala prohlídka školy. Zahraniční návštěva tak 

mohla shlédnout učebny odborného výcviku za plného provozu a porovnávat 

výuku v oborech – Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských 

strojů, Strojní mechanik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář 

silnoproud a výuku na svařovně. Závěrem došlo k vzájemnému poděkování 

a předání kontaktů s vizí mezinárodní spolupráce při rozvoji učňovského školství. 

 

 

-  
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(9. 12. 2014) 

2. kolo SFL -  (Středoškolská futsalová liga) 

- proběhlo v naší hale BIOS. Naši borci v obou utkáních jasně zvítězili 

a zajistili tak postup do třetího lednového kola. 

V prvním zápase porazili Vyšší odbornou školu hotelnictví a turismu Poděbrady 

7:1 a v druhém utkání Gymnázium Mnichovo Hradiště vysoko 10:0.  

Držíme našim reprezentantům palce  
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 (11. 12. 2014) 

Projekt SVÚM Čelákovice 

- V rámci projektu „Most vzdělávání, vědy a praxe“, který vytváří SVÚM 

Čelákovice, se účastníme přednášek a exkurzí v SVÚM Čelákovice. 

Minulý měsíc jsme se dozvěděli od doc. Ing. Kroisové, Ph. D. co je to bionika 

a 11. prosince jsme byli seznámeni Ing. Janem Hruškou, jaké materiály se 

používaly od pravěku do současnosti. Kromě přednášky jsme navštívili oddělení 

magnetů. Zde jsme se poučili, jak se konstruují permanentní magnety pro 

průmyslové využití. Ing. Zdeněk Blažek, CSc. nám kromě toho ukázal další různé 

zajímavosti. Byli jsme nadšeni, a proto se už nyní těšíme v rámci spolupráce do 

Technické univerzity v Liberci. 
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(12. 12. 2014)  

Muzeum čokolády 

-  třídy 1BP, 1BS, 1CZ a 2KA, 2KB se zúčastnily exkurze čokoládovny 

a muzea čokolády Choco-Story-Praha v Celetné ulici. 
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 (17. 12. 2014) 

Exkurze v kolínských elektrárnách 

- maturanti ze tříd 4PA a 4MA navštívili vodní a tepelnou elektrárnu, kterou 

provozuje společnost Dalkia Kolín, a. s. 

Nejprve si prohlédli nedávno modernizovanou elektrárnu vodní. Elektřinu zde 

vyrábí celkem 7 Kaplanových turbín pracujících ve zcela automatizovaném 

režimu. Poté se přemístili do nedaleké tepelné elektrárny, kde pracují dvě parní 

turbíny. Tato elektrárna dnes slouží především jako teplárna, která zásobuje 

teplem nejenom kolínské sídliště, ale i další objekty v Kolíně. Exkurze se velmi 

líbila. 

 

  Bezpečnost je vždy namístě, proto ty slušivé žluté přilby 
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   Nezbytný úsměv pro fotografa a můžeme jít 
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 (18. 12. 2014) 

Fotbalový turnaj 

tradiční Vánoční turnaj se uskutečnil na naší škole. I přes rekordní účast 12 

třídních mužstev proběhla soutěž hladce, bez zbytečných faulů a zranění. 

Ze 3 základních skupin postoupila do finálových bojů mužstva tříd 4PA/MA, 

3PA/MA, 2EE/ES a 1AA.  

Konečné pořadí turnaje: 1. místo 4PA/MA 2. místo 1AA 3. místo 2EE/ES 
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Odborná praxe elektro 

- Žáci učebních oborů Elektrikář silnoproud a Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje se podíleli na rekonstrukci elektrické instalace v pavilonu D 

nymburské nemocnice. 

Tato výuka praktickou formou probíhala v období listopad - prosinec roku 2014. 

  

    
Kluci jste šikulky, zapsali jste se do historie nemocnice  
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 (19. 12. 2014) 

Vánoční trhy 

- v Lysé nad Labem, kterých se tradičně zúčastnili žáci z učebních oborů 

Kuchařské a Cukrářské práce. 

 

 
Polabské vánoční trhy (20. ročník) si za dobu své existence vybudovaly pověst 

jedněch z nejlepších předvánočních prodejních akcí v republice. Každoročně je 

navštíví kolem čtyřiceti až padesáti tisíc lidí. Trhy jsou doprovázené pestrým 

programem a pro děti je vždy připravena mikulášská nadílka. 
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Leden 2015 

 (12. 1. 2015) 

Jazyková animace 

- Organizace Tandem-Adam Plzeň zabývající se projekty česko-německé 

spolupráce a studentských výměn poskytla vybraným školám ukázku 

jazykové animace na podporu výuky německého jazyka. Na naší škole měli 

možnost se zúčastnit žáci tříd 1MA, 3MA, 1NB/S, 4MA a 2NB/S. 
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(19. 1. 2015)  

Den otevřených dveří 

- Zájemci z řad rodičů i žáků základních škol se měli možnost seznámit 

s nabídkou studijních i učebních oborů, které naše škola nabízí ve školním 

roce 2015/2016. Po úvodním seznámení v kulturním sále následovala 

prohlídka školy po jednotlivých skupinách, které byly dány zájmem 

o jednotlivé obory.  
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 (21. 1. 2015) 

Sportovní soutěž 

- naši žáci se zúčastnili okresního kola ve šplhu družstev, které se konalo na 

Gymnáziu Jiřího z Poděbrad. 

Naše družstvo ve složení Karel Hejný, David Kipor, Dominik Kuna a Dominik 

Pánek obsadilo 3. místo, když za druhým družstvem zaostalo o necelou 1 sekundu. 

Za zmínku stojí i výsledek soutěže jednotlivců a to 4. a 5. místo žáků Hejného 

a Kipora. To je v konkurenci 22 borců velmi slušný výsledek. 

   

               Makáme! 
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   Tak jak to dopadlo? 

 

(29. 1. 2015) 

Budoucnost je v nano!? 

- V rámci projektu „Most vzdělávání, vědy a praxe“ SVÚM Čelákovice 

navštívili žáci elektrotechniky Technickou univerzitu v Liberci. 

Na Technické univerzitě proběhly dvě přednášky: „Plazmatické úpravy 

materiálů“ od Ing. Zbigniewa Rozeka Ph.D. a „ Nanomateriály a nanotechnologie“ 

od Ing. Totky Bakalové, Ph. D.. Přednášky i praktické ukázky v laboratořích byly 

velmi zajímavé. Na vlastní oči jsme viděli výrobu a úpravu nanovláken, které byly 

objeveny na této univerzitě. Nanovlákna jsou v dnešní době nově používána a mají 

velkou budoucnost. 
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Únor 2015 

(4. 2. 2014) 

Bosal - exkurze studentů elektrotechniky 
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- třída 3PA absolvovala velmi zajímavou návštěvu v české pobočce firmy 

Bosal – Brandýs n. L., která je jedním z předních výrobců v oblasti 

automobilového průmyslu. 

Po bezpečnostních opatřeních se nás ujali kvalifikovaní průvodci. Naši žáci se tak 

seznámili nejen s výrobou, ale i s pracovními a platovými podmínkami 

zaměstnanců. Závod vyrábí různé díly na mnoho typů aut - například výfukové 

systémy a katalyzátory. Probíhá zde poloautomatická výroba s postupným 

nasazováním robotů od firmy Panasonic. Důraz je obecně kladen na bezpečnost 

práce, preciznost a profesionální přístup. Studenti viděli práci profesionálního 

programátora upravujícího trajektorii svářecího robota, samostatnou činnost 

robotů i práci operátorů v praxi. 

 
 

 

   
 



52 
 

 
 

 

 

(16. 2. 2015) 

Školení řidičů motorových manipulačních 

vozíků 
– se zúčastnili žáci 3. ročníku učebního oboru Operátor skladování 

 Pod vedením pana Tomáše Víta ze společnosti STILL, spol. s r. o. v Praze žáci 

kromě teoretické výuky zaměřené zejména na bezpečnost a rizika při manipulaci 

s příslušným typem vozíku absolvovali i praktický výcvik. Všichni žáci úspěšně 

splnili všechny podmínky k získání řidičského oprávnění pro skupiny vozíků typu 

E1 a E2. 

 
František Suchánek 
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 (17. 2. 2015) 

Výukový den pro ZŠ 

- proběhl na naší škole v oboru elektro 

Žáci ZŠ J. A. Komenského se účastnili výukového dne v oboru elektro. Během 

pracovního dopoledne se seznámili s robotikou a v praktické části si zhotovili 

svítící stromeček. 

       Pavel Štella 
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(12. 2. 2015) 

Kovy a elektronová mikroskopie 

- žáci elektrotechniky navštívili Technickou univerzitu v Liberci. 

Jako první bod poznání bylo téma „Tepelné zpracování a zkoušení kovů“, se 

kterým nás nejprve teoreticky seznámil Ing. Adam Hotař, Ph. D. Potom přišla na 

řadu praxe pod odborným vedením Ing. Zuzany Andrášové, Ph. D. V laboratoři 

jsme měli možnost si vyrobit zkušební vzorky. Nejlepší výrobky z těchto vzorků 

jsme dále zkoumali pomocí laboratorních měřících přístrojů. Krom praktických 

poznatků nás odborníci seznámili s různými možnostmi zkoušení vlastností látek. 

Druhý bod bylo téma: „ Elektronová mikroskopie“ pod vedením Ing. Lukáše 

Volanského. Třetí bod byla návštěva oddělení, ve kterém se zabývají možnostmi 

výroby pomocí 3D tiskáren. Tato prohlídka byla nad rámec našeho programu 

a uskutečnila se jen díky ochotě pracovníků TUL. 
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 (17. 2. 2015) 

Energie - budoucnost lidstva 

- na naší škole proběhly dvě besedy o energetice, které pořádala společnost 

ČEZ ve spolupráci s agenturou J.L.M. 

Žáci byli seznámeni s globálním pohledem na energetiku v současném světě 

a zamysleli se nad tím, jestli se dá vůbec žít bez energie. Dále dostali odpověď 

třeba i na to, jak dlouho nám různé zdroje energie vydrží. Besedu doprovodilo 

několik filmů a praktická ukázka měření radioaktivity různých předmětů. 
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 (21. – 28. 2. 2015) 

LVVZ – 2015 

- Lyžařský výcvik naší školy proběhl od 21. do 28. února. 

Již tradičně jsme byli ubytováni v penzionu Mlynářka v Dolním Dvoře, odkud nás 

skibus vozil na perfektně upravené sjezdovky do Herlíkovic. Vítanou vedlejší 

náplní byly přednášky, turnaje ve stolním tenise a kulečníku. Během 

"odpočinkového" dne jsme navštívili chalupu, kde se natáčela nejúspěšnější česká 

komedie minulého století – S tebou mě baví svět. 

 
 

      

Něco málo vydařených skoků a všelijakých přistání 
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Březen 2015  

 (3. 3. 2015) 

Automechanik Junior 2015 

- Pavel Fidrmuc zaznamenal další úspěch a postoupil do celostátního kola 

soutěže Automechanik Junior 2015 

Velká gratulace patří Pavlovi Fidrmucovi žáku 3. ročníku oboru automechanik, 

který získal 3. místo v krajské soutěži automechaniků. Martin Hrdlička se umístil 

na 7. místě. Krajské kolo soutěže se konalo v Benešově a zúčastnilo se jí 14 žáků 

z různých škol. Pavel díky 3. místu postoupil do celostátního kola, které se 

uskuteční o velikonočních prázdninách v Mladé Boleslavi. Pavlovi a Martinovi 

gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

 

Ještě pár pokynů a můžeme začít 
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            Pavle, drž se! 

 

     Já nevím jak vy pánové, ale … 

 

     A zase Pavel 
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          „Soutěžení je třeba brát s humorem.“ 

 

 

 

 

Zdeněk Plavnický 

Vladimír Antonín 



64 
 

 (12. 3. 2015) 

LINGUA SHOW a JOBS EXPO 

- navštívili žáci tříd 1MA, 3MA a vybraní jedinci nástavbového studia 

(pedagogický doprovod Mgr. Jiří Matoušek, Mgr. Zuzana Vodecká, Ph. D.) 

veletrh v Praze-Holešovicích. 

Veletrh zaměřený na jazyky, vzdělávání a pracovní příležitosti poskytnul 

jedinečnou příležitost otestovat si vlastní jazykové schopnosti - získat jazykový 

certifikát jazykové školy Channel Crossing Praha. Žáci získali i cenné materiály 

a informace, jak uspět v budoucím profesním životě. 
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Mgr. Zuzana Vodecká, Ph. D. 
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Mgr. Jiří Matoušek 
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(18. - 19. 3. 2015)  

Soutěž odborných dovedností Trutnov 

- zpráva ze SOD oboru elektrikář slaboproud konané v Trutnově. 

Naše škola se zúčastnila ve složení žáků 3EE Lukáše Krumpholce a Daniela Švarce 

a pedagogického doprovodu učitele OV p. Meda. Soutěž se konala v prostorách 

OV SPŠ Trutnov a měla dvě části: Praktická část: zhotovení výrobku Zesilovač do 

auta s výhybkou pro subwoofer. Teoretická část: Test odborných znalostí a 

všeobecného přehledu včetně otázek z vyhl. 50. Jako praktický výrobek byla 

zvolena celkově náročná sestava několika mechanických dílů vzájemně spojených. 

Elektronické zapojení bylo na plošném spoji a závěrem práce bylo měření 

parametrů celé sestavy. 
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 (25. 3. 2015) 

Jarní velikonoční prodejní výstava v Praze 

Pod vedením učitelek odborného výcviku upekli žáci 2. ročníku oboru 

Potravinářská výroba velikonoční perníčky, mazance, beránky, zajíčky a další 

sladkosti a dobroty, jejichž vůni a barevnému vzhledu odolal jen málokterý 

návštěvník, který na Krajský úřad zavítal a prodejní stánek míjel. Prodejní 

výrobky sklidily velký obdiv. Zákazníci, kteří zaváhali a včas nenakoupili, 

odcházeli se smutným výrazem. Za pozornost stála i květinová dekorace 

a keramická výzdoba, která ke zklamání zákazníků ovšem nebyla prodejní.  
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Duben 2015  

(1. – 3. dubna 2015)  

21. ročník celostátního finále soutěže 

Autoopravář junior 2015 

- Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy 

 

 

- Pavel Fidrmuc nastavil laťku hodně vysoko.  

Zatímco většina žáků a pedagogů trávila velikonoční prázdniny, žák 3. ročníku 

Pavel Fidrmuc, v doprovodu vedoucího učitele odborného výcviku učebního oboru 

Mechanik opravář motorových vozidel pana Vladimíra Antonína, bojoval 

s dalšími 26 soutěžícími v celostátní soutěži o nejvyšší metu. Ve výsledku obsadil 

skvělé 3. místo. Velká gratulace patří nejen Pavlovi, ale celému týmu učitelů 

odborného výcviku, kteří se na výuce a přípravě soutěžícího podíleli. Pavlovi 

děkujeme za jedinečnou reprezentaci a přejeme, aby nemalé školní úspěchy 

v životě zdárně proměnil v úspěchy profesní.  

http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-autoopravar-junior---

automechanik - výsledková listina, fotogalerie a propozice celé soutěže 

http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-autoopravar-junior---automechanik
http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-autoopravar-junior---automechanik
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(10. 4. 2015) 

Výukový seminář ve firmě Misan, s. r. o. 

- na téma "Obrábění z více úhlů", kterého se zúčastnily třídy 3CZ a 1NS 

s Ing. Stanislavou Černou  
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Seminář se skládal z přednášek o obráběcích strojích Okuma, nástrojích firmy 

Sandvik a praktických ukázek na strojích. Na závěr proběhla soutěž o hodnotné 

ceny. 
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(20. 4. 2015) 

Elektrotechnika na železnici 

- ve škole proběhla odborná přednáška na téma "Pevná trakční zařízení 

a železniční vozidla", kterou připravila společnost Elektrizace železnic 

Praha a. s. 

Přednáška byla určena žákům studijních a učebních oborů se zaměřením na 

elektrotechniku. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých údajů o elektrické trakci a to 

nejen v České republice, ale i v okolních státech. Zajímavá byla rovněž informace 

o možnosti letní brigády a případného zaměstnání ve společnosti EŽ Praha a.s. 
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(16. 4. 2015) 

Přednášky ve SVÚM Čelákovice podruhé 

-  První na téma: Technologie výroby materiálů od Ing. Vratislava Hlaváčka, 

CSc. a druhá na téma: Tepelné zpracování kovových materiálů od 

Ing. Jiřího Krejčíka, CSc. 

Obě přednášky měly vysokou úroveň. Nejenom, že jsme si prohloubili naše 

vědomosti z výuky odborných předmětů, ale dozvěděli jsme se mnoho technických 

zajímavostí a novinek. 
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Květen 2015  

Soutěž Terezínského institutu 

- David Paločko ze třídy 1FM se zúčastnil 3. ročníku soutěže pro školy Jom 

ha-šoa na téma Návraty a nenávraty k 70. výročí osvobození a konce 

2. světové války. 

David Paločko, naši školu reprezentoval ve výtvarné kategorii uvedené soutěže. 
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Autor: David Paločko 

(11. a 12. 5. 2015)  

Celostátní soutěž opravářů zemědělských 

strojů 

- žák David Martínek se zúčastnil celostátní odborné soutěže žáků ČZA 

v Humpolci – pracoviště Světlá nad Sázavou. 

 

 
 

Soutěž byla rozdělena do osmi částí (teoretický a poznávací test, strojní obrábění, 

kování, svařování, opravy zem. MP, opravy motorů a opravy elektroinstalace). Ve 

David Martínek 
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svařování byl David jednoznačně nejlepší. V konkurenci, dalších 30účastníků 

obsadil neuvěřitelné 8. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 

 

(13. 5. 2015) 

Český den proti rakovině  

Liga proti rakovině slaví 25 let od svého založení. I v letošním roce byla zahájena 

veřejná sbírka prodejem žlutých kytiček, do které se zapojily žákyně prvního 

a druhého ročníku z učebních oborů Prodavač a Operátor skladování. Poprvé byl 

možný doprodej i následující den. Prodalo se tak 1 000 ks a celkem bylo vybráno 

rekordních 20.591 Kč. Děkujeme za skvělý výkon a věříme, že vybraná částka 

pomůže dobré věci. Letošní ročník je věnován prevenci a léčbě nádorových 

onemocnění reprodukčních orgánů.  

 

    

      Uprostřed Stanislava Hněvsová 
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S květinou ve vlasech Lucie Ottová – nejlepší prodejce („ukecala“ by i skrblíka) 
 

 

 

(18. – 22. 5. 2015) 

Maturitní zkoušky – ústní část 

Ústní část zakončuje zkušební maturitní období, během kterého žáci konají ještě 

státní a praktickou část maturitních zkoušek. 

   

A jde do tuhého 
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(20. - 24. 5. 2015) 

Exkurze Josefovské údolí  

- Technické muzeum v Brně koncem minulého týdne pořádalo mezinárodní 

hutnický workshop spojený nejen s tavbami železných hub. Této akce se 

zúčastnily mimo domácích i týmy z Maďarska, Francie, Slovenska 

a Slovinska. Workshop navštívilo během třídenní exkurze i několik našich 

žáků ze třídy 2CZ pod vedením UOV Bc. Jana Lokajíčka. 

Žáci si vyzkoušeli stavbu slovanské hutnické volně stojící pece, její přípravu na 

tavbu i samotnou tavbu v peci a následné zpracování železné houby v prostorách 

huti. Samotná práce žáků byla pečlivě dokumentována a získané poznatky jsou 

přínosné k výzkumným pracím D. Tally, Ph.D. o středověké výrobě železa: 
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Mineralogické a geochemické zhodnocení typu a složení rudy na průběh a kvalitu 

výsledku hutnění železa v replikách kusových pecí z 9. - 11. stol. ze střední části 

Moravského krasu, vyvození parametrů „intuitivního“ řízení tavicího procesu. Ve 

čtvrtek večer probíhaly v budově muzea mezinárodní přednášky o současných 

výzkumech v metalurgické oblasti nejen z naší vlasti. Mimo jiné žáci navštívili 

muzeum hutnictví Stará huť Františka a shlédli např. pečení chleba v replice 

středověké pece, odlévání bronzových odlitků, vypalování vápna a zakuřované 

keramiky či termický rozklad dřeva na dřevěné uhlí v milíři německého typu. 

 
 

 

    Velmi slušivý a praktický „dresscode“ pane učiteli 

 

Bc. Jan Lokajíček 
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(21. 5. 2015) 

Jak ošetřovat povrchy nejrůznějších 

materiálů? 

- Tak tento problém nám vysvětlil na přednášce na SVÚM Čelakovice 

v rámci projektu „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ„ Ing. Jakub 

Minařík, Ph. D. 
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Během přednášky jsme se dozvěděli jak příčiny koroze materiálů, tak možnosti 

povrchových úprav. Pro mnohé z nás byla tato přednáška přínosem nejen po 

stránce teoretické, ale i praktické. 

   
 

 
 

 

 (19. 5. 2015) 

Automobileum 2015 

- oblastní kolo soutěže odborných řidičských dovedností uspořádala SŠTŘ 

Nový Bydžov ve výukovém centru Hlušice. Naše družstvo ve složení Michal 

Bašta, Martin Hrdlička, Jiří Suchomel, Lukáš Mařík a Lukáš Vrba pod 

vedením UOV Pavla Krejčíka obsadili 5. místo. 

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 35 soutěžících ze šesti škol - SOŠ a SOU 

Vocelova Hradec Králové, SOŠ a SOU Nymburk, SPŠ Hronov, VOŠ a SPŠ 

Rychnov n. Kněžnou, SŠ automobilní Holice a domácí SŠTŘ Nový Bydžov. 
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 Trošku jako chudí příbuzní, budeme s tím muset do příště něco provést  
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Pavel Krejčík 
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 (29. 5. 2015) 

Předání maturitních vysvědčení 

- absolventů SOŠ a SOU Nymburk proběhlo v  obřadní síni na nymburské 

radnici.  

Starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph. D., ředitel školy Ing. Jiří Hubálek 

a třídní učitelky Mgr. Martina Bartošová, Mgr. Stanislava Posejpalová a Mgr. 

Dagmar Jarkovská předali vysvědčení a pamětní listy absolventům oborů 

Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika, provozní technika, Podnikání, Provozní 

elektrotechnika a Provozní technika. Slavnostní akt doplnila dvě pěvecká 

vystoupení žákyně základní umělecké školy v Nymburce Ivy Demeterové pod 

vedením paní učitelky Věry Rouskové.  

 

Ředitel školy Ing. Jiří Hubálek a Mgr. Martina Bartošová při předávání maturitních vysvědčení 
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 Třídní učitelka Mgr. Stanislava Posejpalová se upřímně raduje 
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Pan ředitel srovnává se svými studijními výsledky, zatímco Mgr. Dagmar Jarkovská blahopřeje 

 

S  pilnými žáky se vždycky těžko loučíme a jsme proto na ně právem pyšní 

Vladislav Mlejnecký má maturitu 
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Červen 2015  

 (1. 6. 2015) 

Závěrečné zkoušky – písemná část 
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     „Tentokrát jen přihlížím.“ 

 

Ing. Radek Jedlička 
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„Tak páni učitelé, co vy na to?“ 

 

 (2. – 4. 6. 2015) 

Závěrečné zkoušky – praktická část 
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Nutno podotknout, že žáci se skutečně něčemu naučili. Moc jsme si pochutnali  

   
Odolat zákusku zkrátka nešlo 
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Toto není předpověď počasí, ale velmi zdařilá prezentace závěrečné práce žákyně Lucie Pavlíčkové 

zaměřená na kosmetické přípravky 

   
 Ladislav Tříska při praktické části závěrečných zkoušek 
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 (5. – 14. 6. 2015) 

Zájezd do Itálie podruhé 

- se uskutečnil  jako v loňském roce začátkem června a zúčastnilo se ho 77 

žáků s pedagogickým doprovodem. Místo pobytu PORTO SAN GIORGIO 

v regionu MARCHE se tak stalo hostitelem nejen našich žáků, ale současně 

hráčů Basketbalové akademie Nymburk, kteří s italským protějškem 

odehráli přátelský zápas. 

Rekondiční soustředění v Itálii | BA Nymburk 

 

http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5326m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5327m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5328m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5335m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5338m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5348m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5351m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5361m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5385m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5386m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5404m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5406m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5410m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5420m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5422m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5425m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5427m.jpg
http://bcm-nymburk.cz/files/gallery/gallery_71/IMG_5431m.jpg
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Během pobytu se zúčastnili žáci výuky v italské škole, navštívili poutní 

místo Loretu. Na základě exkurzí ve třech výrobních podnicích regionu Marche se 

seznámili s výrobou olivového oleje, masných výrobků a jakostního odrůdového 

vína. Celý pobyt byl provázen bohatým sportovním a kulturním programem – 

základy taneční průpravy tradičních italských tanců, jóga na pláži, 

beachvoleybalové turnaje a tenis. Žáci absolvovali také přednášku týkající se 

nových forem závislostí jako např. bigorexie. 

(10. 6. 2015) 

STRETECH 2015 

- Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se zúčastnil žák 

maturitního ročníku nástavbového studia elektrotechniky Vladislav 

Mlejnecký. 

Tématem jeho vlastního projektu s názvem "EEPROM Programmer" bylo 

navrhnout a prakticky realizovat programátor paralelních EEPROM řízený 

pomocí rozhraní USB. Přístroj je osazen dvěma mikroprocesory ATmega od firmy 

Atmel. První mikroprocesor zajišťuje USB komunikaci s PC a druhý vlastní 

programování připojené EEPROM paměti. Fungující zařízení bylo na konferenci 

Stretech předvedeno nejenom odborníkům z ČVUT, ale i široké veřejnosti. 

Děkujeme Vladislavovi za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho 

úspěchů při dalším studiu elektrotechniky na vysoké škole. 

    

Vláďa se vážně vyzná 
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(11. 6. 2015) 

Exkurze v Čelákovicích 

- třídy 1PA a 1EE s Ing. Stanislavou Černou se zúčastnily další přednášky ve 

Výzkumném a testovacím centru materiálů Čelákovice. 
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Žáci byli seznámeni se samomaznými fóliemi, antikorozními povlaky a tlakovou 

zkouškou trubek. Samomazná ložisková folie METALOPLAST® je nejrozšířenější 

český vynález v automobilovém průmyslu. 

 

   
 

   
 

   

           Kluci září nadšením 
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(12. 6. 2015)  

Návštěva firmy Misan 

- Žáci tříd 1NS a 2CZ s Ing. Stanislavou Černou a Bc. Janem Lokajíčkem se 

zúčastnily výukového dne ve firmě Misan s.r.o Lysá nad Labem na téma 

"Produktivita obrábění". 

S problematikou se žáci seznámili ve formě přednášek a ukázek obrábění na 

strojích s nástroji firmy Iscar. Na závěr proběhlo losování o věcné ceny. 
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 (8. – 12. 6. 2015) 

 

Metalové sympozium v Mladé Boleslavi 

- Letos již potřetí se v areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi 

uskutečnilo Metalové sympozium. I když si to lidé neuvědomují, mohou 

i v každodenním životě sledovat, jak díla pocházející z tohoto sympozia po 

malých krůčcích mění tvář města.  

V letošním roce se představilo šest uměleckých kovářů a sochařů z Finska (Jesse 

Sipola), Švýcarska (Vincent Desmeules), z Česka (Václav Holer), z Belgie (Thierry 

Lauwers), z Francie (Alain Bouvet) a z Irska (John Hogan). Všech šest umělců 

tvořilo přímo před zraky veřejnosti v areálu Střední průmyslové školy, která byla 

za tímto účelem volně zpřístupněna veřejnosti. V rámci akce se ve čtvrtek 

uskutečnil i odpolední hudební program obohacený tanečními vystoupeními. 
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Občerstvení bylo zajištěno rovněž v areálu školy. Exkurze na uvedenou akci se 

zúčastnila skupina pana Lokajíčka z oboru Mechanik opravář motorových vozidel 

za doprovodu vedoucí odborného výcviku pí Kuchařové. 
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   Jeden ze zahraničních umělců při své práci 

 

 

 Nákres      Umělecké dílo 
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Kovárna ve škole. Věřím, že i my se té vlastní v dohlednu dočkáme  

 (11. – 12. 6. 2015) 

Závěrečné zkoušky – ústní část 

 

 

            Paní předsedkyně se tváří spokojeně 
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     Na žáka Davida Nagyho budou vyučující dlouho vzpomínat 

 

      Ing. Václav Urbánek zkouší žáka Pavla Štoka 

 

(19. 6. 2015) 

Předávání výučních listů 

- probíhalo v obřadní síni Městského úřadě v Nymburce. Všem absolventům 

předával výuční listy osobně starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 
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Zleva: vyučující Mgr. Jiří Ševčík, Mgr. Gabriela Kuchařová, Jakub Vaníček, Jan Gál, Michal Čermák, 

Ing. Jiří Pekárek, Vladimír Antonín a Zdeněk Plavnický 

 

 

Vlevo: třídní učitel Jiří Maršálek 
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A tady máme našeho nového kolegu – Jan Jakub Rufer 

 

 

 
Náš úspěšný žák z oboru Mechanik opravář motorových vozidel Pavel Fidrmuc přebírá výuční 

list z rukou starosty města Nymburk Ing. Tomáše Macha, Ph. D. 
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To byli naši automechanici. Tak pánové hodně štěstí v životě  
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Kristýna Macková to také dokázala, i když jsme tomu zprvu nevěřili. Blahopřejeme! 
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Zleva: vyučující Jana Hoblová, Jana Černá, Irena Henzlová a třídní učitelka Mgr. Jana Frcková 

(23. 6. 2015) 

Lokomotivní depo Nymburk  

-  žáci třídy 2CZ a 2EE/S navštívili prostory DPOV (Lokomotivní depo 

Nymburk). Exkurze se zúčastnilo 25 žáků a vzešla z potřeby ČD DPOV, kde 

se projevuje nedostatek zaměstnanců na pozicích zámečníků, elektrikářů 

a dalších zejména strojních profesí.  

Firma ve spolupráci se školou plánuje obnovení tradice, kdy vlastně původní 

Železniční učiliště vzdělávalo žáky směřující speciálně k „železnici“. 
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Červenec 2015  

Výuka o prázdninách 

- probíhá u učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel.  

Žáci 2. ročníku pod vedením učitelů odborného výcviku tak nabízejí široké 

veřejnosti služby autoservisu i v letních měsících. 
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Srpen 2015  

(25. – 31. 8. 2015) 

Přípravný týden ve škole 

- probíhal v duchu doklasifikačních a opravných zkoušek.  

Kromě těchto povinností se vyučující zaslouženě stěhovali po rozsáhlé 

rekonstrukci, která nás provázela v průběhu celého školního roku (výměna oken 

a zateplování) do svých kabinetů nově vybavených nábytkem a současně se 

připravovali na nadcházející školní rok  2015/16 

 

 

 

 


