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Žáci oboru Informační technologie měli dů-
vod jít v září do školy s úsměvem: výuku po-
pulárních předmětů jakými jsou Robotika, 
Elektrotechnika a Internet věcí jim zpříjemní 
nové učebny v budově na Benešově nábřeží. 
A jako ideální prostředí pro praktickou obra-
nu před kybernetickými útoky jim poslouží 
nová kybernetická laboratoř. Slavnostně byly 
tyto učebny otevřeny na konci prázdnin při 
příležitosti návštěvy Arnošta Štěpánek a Pav-
la Bulíčka, náměstků hejtmana Královéhra-
deckého kraje. Videoreportáž z této akce je 
ke zhlédnutí přes QR kód.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

NOVIN   Y
říjen | 2022

Nové učebny 
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V září na soutěži v Praze zvané Hrdlořezák 
(viz  str. 5) jsem za přítomnosti policejního 
prezidenta genmjr. Martina Vondráška po-
depsal dohodu o spolupráci s Útvarem poli-
cejního vzdělávání a služební přípravy Praha.  
Bude to pro nás velmi přínosné a vážíme si 
této možnosti spolupráce. Každý nový policis-
ta musí projít úvodním kurzem v této policej-
ní škole v Praze nebo v Brně. 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

Spolupráce 
s odborníky
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Odborná pomoc  
na prestižní akci

Výuka mimo školu 
Začátek školního roku je cesto-
vatelským obdobím nejen pro 
žáky oboru Cestovního ruchu. 
Žáci prvních ročníků se rozjedou 
na adaptační pobyty a do toho 
probíhají sportovní kurzy. Letos 
v září spolu vyjeli čtvrťáci oboru 
Cestovního ruchu a Bezpečnost-
ně právní činnosti do Českého 
Krumlova na Vltavu. Druháky 
z  bezpečařiny jsme poslali na 
konci září na kurz přežití v příro-
dě a třeťáky na cyklistický pobyt. 
Do toho se pomalu rozbíhaly ex-
kurze, které byly v posledních le-

Žáci naší školy z oboru Cestovní ruchu byli požádáni praž-
skou cateringovou společností o pomoc při organizaci vý-
znamné události v úžasném prostředí Národního hřebčína 
v  Kladrubech. Program zajišťovali nádherní starokladrubští 
bělouši. Připraveno bylo bohaté občerstvení pro všechny 
hosty, u kterého zajišťovali servis a obsluhu hostů právě naši 
žáci. Výjimečných gastronomických akcí se žáci oboru Cestov-
ní ruch účastní v roli výpomoci pravidelně. V rámci českého 
předsednictví v Radě EU se nám tak podařilo dostat až na 
říjnový neformální summit EU na Pražském hradě, kde naši 
žáci opět vypomáhali s cateringem. Pro někoho se tak naskyt-
la vůbec poprvé možnost nahlédnout do Španělského sálu, 
kde jednání probíhala, ale také do prostorů, které se většinou 
obyčejným smrtelníkům neukazují. 

Mgr. Jana Řezaninová

SPOŠ
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V červnu proběhlo ve Dvoře Krá-
lové školní kolo přeboru v atle-
tice. Nejlepší zástupci naší školy 
postoupili v září do krajského 
kola Středoškolského atletického 
poháru (dále SAP), kde družstvo 
chlapců vyhrálo a postoupilo na 
republiku do Břeclavi. 
Na Moravu odjel na začátku říj-
na velmi vyrovnaný tým, který 
nevyhrával jednotlivé disciplíny, 
ale byl vysoce nadprůměrný. 
To se podepsalo na konečném 
součtu bodů, který přesáhl neu-
věřitelných 9000 bodů. Bohužel 
jen o  15  bodů nám uteklo zlato 

Stříbro ze Středoškolského 
atletického poháru 

(15  bodů je asi půl vteřiny ve 
štafetě na 4 x 200 m, nebo 4 vte-
řiny na 1500 m). Jen 15 bodů dě-
lilo naše družstvo od světového 
finále SAP 2022 ve Vídni...
Naše atletické naděje měli vel-
kou podporu vedení školy, které 
jim nejen zařídilo týmové oble-
čení, ale také kvalitní tretry, od-
voz školním vozidlem a příjemné 
ubytování. To se jistě podepsalo 
například na výsledném čase 
štafety 4 x 200 m, kdy zvítězili 
v čase 1:32.90! 

Luděk Matura
učitel tělesné výchovy

tech velmi omezené díky Covidu. 
Zároveň se účastníme společen-
ských akcí: naši bezpečáci měli 
stánek na akci Bezpečné nábřeží 
v Hradci Králové, kde předváděli 
ukázky z výuky sebeobrany. Na 
další akci – v nedalekém Lanžově, 
konané v součinnosti s Policií ČR 
a mnoha hasičskými sbory z oko-
lí – jejich vystoupení sebeobra-
ny ani v dešti neušlo pozornosti 
diváků. Dokonce jeden student 
zvládl ukázku pacifikace násilní-
ka na stokilovém dobrovolníkovi 
z řad diváků.
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Cestovní
ruch
Kód oboru: 65-42-M/02 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Cestovní ruch na 
konci školního roku 

UNESCO 
památky v Itálii

Spolupráce v regionu

Třídy cestovního ruchu se v červ-
nu rozjely po republice za památ-
kami UNESCO. Žáci z 1.C navštívili 
Litomyšl, kde absolvovali prohlíd-
ku zámku, Portmonea a rodného 
bytu Bedřicha Smetany. Kromě 
toho je ale čekala i prohlídka 
Zámeckého návrší, při které je 
průvodce vzal do zázemí budov, 
kam se normální turisté nedosta-
nou. Viděli třeba zdejší univerzitní 
knihovnu i technické zázemí ho-
telu a povídali si o různých mož-
nostech zaměstnání v turistickém 
průmyslu. Vrcholem exkurze byla 
noční prohlídka chrámu Nalezení 
sv. Kříže. 

Třída 2.C se vydala do jižních 
Čech. Žáci si sjeli Vltavu z Vyššího 
Brodu do Zlaté Koruny a na dva 
dny zakotvili v Českém Krumlově. 
Nejenže si měli možnost prohléd-
nout město i zámek, ale také si 
sami vyzkoušeli průvodcovskou 
činnost před kolegy z 2.A. Popu-
lární noční prohlídku nasvícené-
ho Krumlova někteří absolvovali 
i vícekrát. 
3.C tradičně navštívila Valtice. Při 
prohlídce Lednicko-valtického 
areálu najezdili 30 km na kolech 
a pak si vychutnali chládek valtic-
kého podzemí. 

Mgr. Vendula Macková 

Žáci a žákyně 2. – 4. ročníku obo-
ru Cestovní ruch se po roce opět 
vydali obdivovat UNESCO památ-
ky v zahraničí. Po loňské návště-
vě hlavního města Francie jejich 
kroky vedly do Itálie. Ale kromě 
hlavního města Říma a nejmenší-
ho státu světa – Vatikánu – navští-
vili i pozůstatky antického města 
Pompeje, nádherné renesanční 
zahrady Vily d’Este v Tivoli a Pisu 
s její šikmou věží.

Žáci naší školy pomáhají místním 
organizacím a subjektům při orga-
nizaci akcí ve Dvoře Králové. Žáci 
se tak naživo seznamují s reálnými 
situacemi, které ve školních lavi-
cích nezažijí. Výpomoc se později 
u některých organizací přemění 
na praxi, kterou si žáci musejí 
sami zařídit. Žáci oboru Cestovní 

Poznávací zájezdy mají obvyk-
le velmi bohatý program, až si 
mnoho účastníků posteskne, že 
není více času si jednotlivá mís-
ta vychutnat. Nicméně, pokud 
poznávací zájezd vezmeme jako 
inspiraci, kam se jednou podívat, 
vrátit a sednout si na lavičku, pak 
je bohatý program to pravé.
Uvidíme, kam nás vítr zavane 
zase za rok.

Soňa Kiezlerová

ruch tak letos strávili týden v ma-
teřských školách, cestovních kan-
celářích, muzeích, informačních 
centrech, zoo. Máme radost, když 
se z praxe vyklube i  dlouhodobá 
brigáda. Mohlo se vám tak poštěs-
tit, že vás o prázdninách naši žáci 
prováděli například zvířecím zážit-
kem v královédvorské zoo.

Dvojnásobný úspěch žáků 
oboru cestovní ruch

Opět po roce jsem se se svým 
spolužákem Patrikem Postupou 
zúčastnila mezinárodní soutěže 
„Vítejte u nás“ v Českých Budě-

jovicích. Tato soutěž je určená 
žákům cestovního ruchu, jejichž 
úkolem je připravit a odprezen-
tovat práce na dané na téma.
My jsme v rámci prvního téma-
tu „Přijďte k nám, přijďte k nám 
se rozhlédnout“ diváky a porotu 
pozvali do míst v našem regio-
nu, odkud je krásný výhled do 
kraje. Druhý den jsme se s  di-
váky a porotou vydali v rámci 
druhého tématu po stopách 
koněspřežky, kdy jsme nezůstali 
jen u její historie, ale nakoukli 
jsme i do současnosti a dokonce 
budoucnosti železniční dopravy. 
Naše prezentace se zřejmě líbi-
la, protože jsme obsadili v obou 
kategoriích druhé místo!

Kristýna Čejková, 2.C
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Aplikovaná chemie
Forenzní analýza 
Výroba a zpracování polymerů 
Farmaceutický asistent

Kód oboru: 28-44-M/01 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Exkurze v Novém Městě  
nad Metují

Výjezd do zahraničí

V polovině června jsme vyjeli na exkurzi do firmy Detecha, chemické-
ho výrobního družstva, které se zaměřuje na výrobu barev a nátěrů, 
ale také kosmetiky značky Regina. My jsme se soustředili na výrobu 
jeleních lojů a další kosmetiky. Prošli jsme si zkušební laboratoř, sklad 
surovin a další výrobní prostory. Na závěr jsme si mohli vyrobit vlastní 
jelení lůj. 

Jakub Pečenka 2.B

Jeden z našich žáků oboru Apli-
kovaná chemie – Jakub Pečenka 
– odjel na rok na studia do Finska. 
O tom, jak tam studium na střed-
ní škole probíhá, si můžete po-
slechnout v krátkém videu, které 
připravili žáci ve virtuálním studiu 
multimediálního kroužku. Při nas-
kenování QR kódu se dostanete na 
náš YouTube kanál, kde si jej mů-
žete pustit. 

Účast žáků na YPEF 2022 
Místní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) se ko-
nalo ve Dvoře Králové nad Labem. Naši školu reprezentoval tým 
ve složení: Daniel Rozehnal, Martin Dobrovič, Jiří Přibyl. Po vědo-
mostním testu a později přírodovědné poznávačce jsme obsadili 
celkové 2. místo. V soutěži sice dále nepokračujeme, ale díky této 
zkušenosti a zejména díky panu Lokvencovi jsme se dozvěděli 
spoustu nových informací o lese. 

Daniel Rozehnal, 3.B

Stmelovací pobyt 
s odborným přesahem

Třídenní adaptační kurz prváků 
jsme stejně jako v minulých letech 
strávili v malebné krajině Benec-
ka. Zvládli jsme se navzájem se-
známit při nepřeberném množství 
her a soutěží. Čekal nás i odborný 
program, a to poutavá přednáška 
Ing. Tomáše Nováka, zástupce fir-
my Krpa, který nás seznámil s his-

torickou, ale i současnou výrobou 
papíru, trendy vývoje a  možnost-
mi uplatnění chemiků a  informa-
tiků ve firmě. Nechyběla ani šip-
kovaná v lese a chemické pokusy, 
při kterých žáci našeho oboru pro-
kázali již nyní spoustu dovedností 
a znalostí.

Ing. Monika Štodtová

Ukázka práce s přístroji  
NIR IČ, Ramanův spektrometr 

Naši školu navštívili odborníci 
z  praxe, kteří se zabývají distri-
bucí a školením metod Ramano-
vy spektrometrie a Infračervené 
spektrometrie. Obě metody jsou 
součástí osnov výukového pro-
gramu oborů Aplikovaná chemie 
a Bezpečnostně právní činnost 
a  pomáhají k identifikaci látek 
jakými jsou drogy, výbušniny, ne-
bezpečné látky pomocí přístroje 
NIR IČ, který škola zakoupila. 

Ing. Monika Štodtová

1. ročník

Benecko
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Bezpečnostně 
právní činnost
Kód oboru: 68-42-M/01 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Příprava k maturitě i do života

Dvorský pětiboj 

Ze studia
„bezpečáků“

Hrdlořezák – policejní soutěž

Budova
taktiky do 
konce roku

Náš tým bezpečáků se s týmem 
kluků ze 4.A v Praze zúčastnil spo-
lečně s týmy PČR u Útvaru policej-
ního vzdělávání a služební přípra-
vy soutěže Hrdlořezák. 
V konečném výsledku se klukům, 
jakožto nejmladším a jediným stře-
doškolákům s bezpečnostně práv-
ním zaměřením, povedlo předstih-
nout i pár týmů PČR, ačkoliv máme 
velký hendikep ve střelbě. Všechny 
týmy bez ohledu na věk a pohlaví 

V letošním roce došlo k uzavře-
ní smlouvy mezi městem a naší 
školou o pronájmu 2. podlaží 
opuštěné městské budovy v ulici Slovany ve Dvoře Králové. 
Budovu využijeme při praktické výuce našich žáků, konkrétně pro 
nácvik taktiky pro výuku střelecké přípravy, pro taktické slaňování, 
záchranářské práce a neodkladnou první pomoc, vše v reálném pro-
středí. Do budoucna bychom rádi do této praktické výuky zapojili 
všechny hlavní složky IZS, a žáky tak připravovali co nejreálněji pro 
jejich budoucí zaměstnání. Díky velmi dobré spolupráci s Útvarem 
policejního vzdělávání a služební přípravy Praha se prvních výuko-
vých hodin v tomto terénu dočkáme ještě do konce tohoto roku.

Součástí praktické maturitní 
zkoušky je i otázka „Stavy bezpro-
středně ohrožující lidský život“. 
Bezpečáci musí zvládat nejen po-
stup obsahující jednotlivé kroky 
od vlastní bezpečnosti až po re-
suscitaci včetně použití AED, ale 
musí rozpoznat i priority, zvládat 
přesun raněného i zajistit tepelný 
komfort a ještě vše komentovat. 
Je spousta drobností, které je tře-
ba doladit, ale do maturit máme 
ještě času dost. A všichni víme, 
že poctivě tuto otázku trénujeme 
nejen kvůli maturitě.

Na naší škole se 9. června utka-
ly dvoučlenné týmy v silově-do-
vednostní soutěži zvané Dvorský 
pětiboj, zaměřené na žáky střed-
ních škol bezpečnostně-právních 
studijních oborů. Letos se utkalo 
celkem 16 dvoučlenných týmů 
(vždy holka, kluk) z naší školy 
a města Chomutov. Všem účast-
níkům děkujeme nejen za účast, 
ale rovněž za výborné výkony 
v  této velmi náročné soutěži. 
Někteří startující si sáhli na úpl-
né dno vlastních schopností, jen 
aby závod dokončili, a za to jim 
patří obdiv. 

musely ukázat nejen fyzickou při-
pravenost, ale rovněž dovednost 
v první pomoci, zručnost, střelec-
ký um i psychickou odolnost. Na 
soutěži bylo vidět, jaký důraz se 
u policie klade na fyzickou přípra-
vu, stejně jako je tomu i při studiu 
na naší škole. Určitě je třeba na to 
myslet při volbě oboru.

Mgr. Petr Karban
učitel speciální tělesné výchovy  

a střelecké přípravy

První hodiny

Rozcvička

Na laně při pětiboji
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SPOŠCAST je pravidelný pořad 
s premiérou každou první ne-
děli v měsíci. Přinášíme vám 
neformální rozhovory s  lidmi 
z naší školy, ale také s  býva-
lými studenty. První rozhovor 
tohoto školního roku byl s Ing. 
Danem Humlem na téma 
Raspberry Pi. SPOŠCAST mo-
derují žáci Anička Rejlová a Ja-
kub Kozák.

Ladislav Válek

Informační technologie
Kybernetická bezpečnost
Kód oboru: 18-20-M/01 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Czechcybertron 2022

Apríl v podání  
2. ročníku 
oboru IT

Královéhradecký Hackathon

Prvního dubna si můžeme dělat 
srandu pomalu ze všeho. Druháci 
oboru IT dostali za úkol vymys-
let a  nasázet pomocí programu 
Microsoft Publisher titulní stranu 
novin – a to zcela dle své fanta-
zie. Cílem bylo naučit se pracovat 
s  programem Publisher, kreativ-
ně použít vlastní grafiku a nasá-
zet smyšlené texty. Takto vytvo-
řené aprílové titulní stránky novin 
můžete zhlédnout na našem 
webu www.sposdk.cz v rubrice 
Náš blog.

Na podzim jsme se účastnili Ha-
ckathonu Královéhradeckého 
kraje. Nebyli jsem tam sami: 
konkurencí nám bylo 15 týmů 
z  celkem osmi středních a jed-
né vysoké školy, což dohromady 
znamenalo 46 soutěžících v pro-
gramování. Týmy složené ze dvou 

až čtyř studentů měly k dispozici 
otevřené datové sady. Záleželo 
dále čistě na soutěžících, jakým 
způsobem data zpracují. My jsme 
zvolili aplikaci Školní zařízení 
v Královéhradeckém kraji, se kte-
rou jsme se umístili na výsledné 
3. pozici.

Jak to u nás 
vypadá?

Ptáme se odborníků

Naše aula se změnila na konci 
dubna na velín atomové elektrár-
ny. Proběhl u nás druhý ročník 
kybernetického cvičení, které se 
stalo mezinárodní událostí díky 
hostům nejen z českých, ale i pol-
ských středních škol. Tématem 
cvičení byla letos obrana před 
počítačovým útokem na ovládací 
systémy elektrárny a přenosovou 
soustavu. Loni žáci testovali své 
schopnosti na plně automatizo-
vaném stroji na výrobu popcornu, 
řízeném SCADA a PLC systémy.
Oba ročníky Czechcybertronu 
byly úspěšné a jsou jedinečné 
i díky spolupráci s Královéhra-
deckým krajem a odborníky na 
kybernetickou bezpečnost České 
republiky.
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Kadeřník
Vizážista 
Holič a pánský stylista

Kód oboru: 69-51-H/01 | Druh studia: učební | Délka studia: 3 roky

Nová soutěž pro kadeřníky

Vizážista

S žáky oboru Kadeřník – vizážis-
ta jsme jeli podpořit naši žákyni 
Veroniku Pavlovou na finálovou 
kadeřnickou soutěž prvního roč-
níku „Mladý talentovaný student 
kadeřnických škol“. Soutěž se 
konala v kongresovém sále v Par-
dubicích a skládala se ze dvou ka-
tegorií: balayage a pánský střih. 

Obor Kadeřník byl na naší ško-
le v  nedávné minulosti rozšířen 
o  zaměření Vizážista. Během 
studia se tedy žáci tohoto oboru 
naučí nejen provádět veškeré ka-
deřnické úkony, ale také odbor-
ně líčit a utvářet celkovou vizáž 
žen. Vyvrcholením praktických 

Organizátorem soutěže byla 
Střední průmyslová škola che-
mická Pardubice a generálním 
partnerem značka Matrix, která 
věnovala skvělé ceny a která do 
soutěží, které pravidelně navště-
vujeme, přinesla hned několik 
inovativních prvků. 

Bc. Jitka Šturmová

dovedností současných „třeťá-
ků“ je i ročníková práce – Tvorba 
kompletní vizáže na společenské 
téma. Mezi náročné přípravy 
patřilo jak pořízení padnoucího 
společenského oděvu, tak i pro-
myšlení celkového outfitu i s do-
plňky.

Prezentace dovedností 

V květnu se uskutečnil plánovaný 
projektový den zvaný Den pro 
mou krásu. Česání účesů, líčení, 
oblékání a doladění kompletní 
image proběhlo na pracovišti od-
borného výcviku. Žáci vše realizo-
vali vzájemně ve dvojicích podle 
připravených vlastních návrhů 
tak, aby výsledný efekt individu-
álně charakterizoval téma a natu-
rel nositelky.
Po práci se všichni společně 
s učitelkami odborných předmě-
tů přesunuli objednaným auto-
busem do Kuksu, kde v areálu 
barokního hospitalu proběhlo 
fotografování profesionální fo-
tografkou. Cílem celé akce bylo 
nejen vzájemné propojení vědo-
mostí a dovedností mezi odbor-
nými a teoretickými předměty, 
ale také jejich aplikace v profes-
ním životě.

Velkou výzvou pro zúčastněné 
byla také jejich nová role modelek 
a modelů. Zjistili, že pro výsledný 
efekt celého projektu je nezbyt-
ný nejen samotný výkon vizážisty 
a jeho kreativita, ale i prezentace. 
Ověřili si, jak je důležitá osobní 
a slušná komunikace s fotografem 
i mezi sebou vzájemně. Uplatnili 
zde i své organizační schopnosti 
a sociální kompetence.
Na závěr všichni společně zhod-
notili kvalitu provedení jednot-
livých účesů, líčení, oblečení 
a  pózování během focení. Svou 
roli sehrálo i sebehodnocení. Po-
řízená fotografická dokumentace 
bude využita k propagaci školy. 
Zároveň budou mít žáci umělec-
ké fotografie a hezkou vzpomín-
ku na studentská léta.

Iveta Bartošová
učitelka odborných předmětů 

Novinky 
ve výuce
Letos probíhá poprvé u žáků 
druhého ročníku nové zamě-
ření v oboru Kadeřník-pánský 
stylista. 
Do výuky odborného výcviku 
jsme nově zařadili sebehodno-
cení. Používáme různé metody 
– reflektivní kartičky, pět prstů, 
semafor atd. Sebehodnotící 
sešity „Jaký jsem“ slouží žákům 
k  volnému zápisu svých dosa-
žených úspěchů a nedostatků.

Bc. Jitka Šturmová 
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Kosmetické 
služby
Kosmetika a vizážistika
Kód oboru: 69-41-L/01 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Naše výuka venku

Baroko nejen na oko –  
projektový den kosmetičekStřípky

z výuky

Kurz Lash lifting – Lash botox 
– Barvení řas   

Žákyně oboru Kosmetických 
služeb zažily ke konci školního 
roku všemi smysly baroko v ne-
dalekém Kuksu. Prostřednictvím 
audiovizuálního představení 
Theatrum mundi se přesvědčily, 
že baroko není jen o dívání se na 
sochy, obrazy či stavby. Dále si vy-
zkoušely, jak se ovládá opravdová 

Pokud to počasí dovolí, využívá-
me poměrně rozsáhlého areálu 
naší školy, „vytáhneme“ žáky ze 
školních lavic a učíme se venku. 
K dispozici máme hned několik 
stanovišť ve stínu i na slunci. Rádi 
bychom do budoucna vybudo-
vali venkovní učebnu. Z našich 
zkušeností víme, že učení venku 
žáky baví, podporuje jejich zdraví 
a změna prostředí zvyšuje jejich 
zájem a koncentraci.

Mgr. Jana Hojná

Na začátku října byl pro žákyně 
3. ročníku oboru Kosmetické služ-
by zorganizován kurz Lash lifting 
– Lash botox a barvení řas.  Ško-
litelka – paní Borovková z pražské 
firmy Beauty store – byla velice 
příjemná a profesionální, což se 
projevilo na klidném průběhu ná-
ročného dne. Při praktické části 

jsme musely prokázat trpělivost 
a smysl pro přesnost. Po celou 
dobu jsme pracovaly pod do-
hledem lektorky a individuálně 
jsme se mohly na cokoli zeptat. 
Všechny jsme měly možnost 
si vyzkoušet nabízené aktivity 
a dostat se i na křeslo krásy. Na 
pracovišti panovala soustředěná 
atmosféra, která byla vzhledem 
k časové náročnosti práce velmi 
důležitá.  Na konci kurzu každá 
obdržela certifikát o proškolení 
a  materiál na procvičování.  Od-
cházely jsme z tohoto náročného 
dne nejen obohacené o nové zna-
losti a poznatky, ale také krásné 
a velmi spokojené.  
Byla to další skvělá zkušenost, jak 
se posunout o kousek dál v kos-
metické profesi a získat povědo-
mí o dnešních možnostech este-
tického ošetření žen a dívek.  

Anna Jetmarová, 3.E

Maturitní zkoušky

Jedním z  témat letošních praktických maturit bylo líčení nevěsty.  
Doufáme, že naše absolventky brzy svoje znalosti využijí v salonech 
nebo třeba svatebních agenturách.

loutka, z altánku na vinici se po-
kochaly malebností celého údolí, 
porovnaly róby Braunových soch 
s dobovými kresbami, přivoněly 
si k bylinkové zahradě. V bylinko-
vém obchůdku ochutnaly místní 
dobroty, a tak si skutečně všech-
ny smysly přišly na své!

Mgr. Jana Hojná

Hra na maskérnu  
filmových studií

Malování na obličej na  
Dni děti na Tyršově koupališti

Nová učebna
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Masér sportovní 
a rekondiční
Kód oboru: 69-41-L/02 | Druh studia: maturitní | Délka studia: 4 roky

Premiéra masérské soutěže

Nácvik dýchání 

V úterý 20. září se konalo školní 
kolo prvního ročníku masérské 
soutěže Dotek, kterou ve spo-
lupráci se zástupci lázeňských 
domů z nedalekých Lázní Bě-
lohrad a Lázní Velichovky preci-
zně připravil jeden z našich uči-
telů. V zázemí hotelu Safari ve 
Dvoře Králové soutěžili zájemci 
ze všech ročníků oboru Masér 
sportovní a rekondiční. Soutěž 
měla teoretickou a praktickou 
část, ve které museli soutěžící 
prokázat svoje znalosti ze spor-
tovní a alternativní masáže. Nej-
lepší účastníci obdrželi nejen 
pěkné ceny v podobě pobytů 
v  nedalekých lázních, ale také 
možnost postoupit na soutěž Zla-
tý masér, která se konala v polo-
vině října v Klimkovicích. Za naši 
školu se zúčastnilo 5  studentek 
2., 3. a 4. ročníku. Soutěžilo se ve 

Na konci dubna měli žáci druhého 
ročníku našeho oboru možnost 
zúčastnit se v trutnovském bazé-
nu praktického nácviku dýchání, 
a to pod vedením pana Bavora 
– instruktora z Apnea Academy. 
Nejprve dostali základní teoretic-
kou suchou přípravu správného 
dýchání včetně tréninku dechové 
vlny. Poté si otestovali svoji de-
chovou kapacitu na tréninkovém 
dechovém válci. Na konec násle-

sportovní masáži a  synchronní 
sportovní masáži. V obou disci-
plínách měly naše zástupkyně 
ukázat dovednosti při masáži 
dolních končetin. V  konkurenci 
17 škol z Česka a Slovenska jsme 
získali v individuální části 7. (Bar-
bora Kodymová) a v párové části 
11. místo (Julie Kaňková a Tereza 
Johnová). Výkony všech soutěží-
cích byly kvalitní.

Mgr. Tomáš Hamák

videoreportáž z akce

Příprava na maturitu

Na začátku června žáci 3.M absolvovali obhajobu svých ročníkových 
prací z předmětu Rekondice a regenerace. Každý si mohl připravit 
prezentaci k tématu své práce (relaxace, regenerace, rekondice, 
kompenzace), kterou měl obhájit před komisí. Nervozita byla ve-
liká, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Závěrem nešlo tak úplně 
o známky, ale především o to, jak se připravit na maturitu, která 
se blíží.

Kodymová, Kaňková, 3.M

doval nácvik přímo ve vodě. Zde 
se studenti učili splynutí s vodou, 
pod vodou pracovat s dechem 
a  výdrží. Zbyl i čas na samotné 
plavání.
V odborném výcviku žáci pokra-
čovali v trutnovské provozovně 
SAORA, kde si procvičovali vybra-
né masáže přímo na klientech 
centra.

Kodymová, Kaňková, 3.M
Středová, 2.M
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Co se děje za školou

Jedna z budov našeho domova 
mládeže (dále DM) se v novém 
školním roce dočkala navýše-
ní kapacity o  30  míst, a to díky 
kompletní přestavbě 11 pokojů 
s vlastním sociálním zařízením. 
Vnitřní prostor objektu byl roz-
dělen na menší pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením pro dva 
až pět žáků. Součástí objektu je 
i nová studovna a další společen-
ská místnost. Nově zrekonstru-
ovaná budova se nachází pár 
minut chůze od hlavní budovy 
školy. Aktuálně je plně obsazena 
chlapci převážně z oborů infor-
matika, cestovní ruch, bezpeč-
nostně právní činnost a aplikova-
ná chemie. Domov mládeže při 
SPOŠ je vyhledávaným řešením 

pro žáky, kteří nemají bydliště 
v místě školy. Královédvorský 
domov mládeže je vyhlášený ze-
jména volnočasovými aktivitami, 
které se zde ubytovaným žákům 
nabízejí. Loni škola poskytla zá-
zemí v domově mládeže 210 žá-
kům, stále však byli zájemci, na 
které se nedostalo. Letos služby 
domova mládeže využívá díky 
krajské investici 234 dojíždějí-
cích žáků. Na školu, která nabízí 
7 oborů, se hlásí žáci i ze soused-
ních krajů, výjimkou není ani žák 
s bydlištěm v Praze. 
Investorem rekonstrukce byl 
Královéhradecký kraj (dále KHK), 
který za tímto účelem uvolnil 
částku 7 mil. Kč z Fondu rozvoje 
a reprodukce KHK.

Domov mládeže při SPOŠ 
navýšil kapacitu o 30 míst

Stmelování nových 
kolektivů mimo školu

Intr nanečisto

Adaptační kurz, který proběhl na 
začátku září v Českém ráji, jsme 
si celá třída moc užili. První den 
jsme hráli dopoledne i odpoled-
ne seznamovací hry. Myslím si, že 
jsme si hned všichni padli do oka. 
Druhý den už jsme byli sehraní, 
spolupracovali jsme, pomáhali si 
a vyhrávali různé hry. Poslední 
večer jsme si velmi užili diskoté-
ku. Za celou třídu mohu říct, že 
jsme za adaptační kurz rádi. Po-
mohl nám vytvořit dobrý kolektiv, 
a to za pouhé tři dny. A hlavně tu 
strašně dobře vařili.
Děkujeme! 1.E + 1.M

V polovině sprna se uskutečnil 
již 7. ročník adaptačního kur-
zu DM aneb Intr nanečisto ve 
Dvoře Králové. Je to skvělá pří-
ležitost, jak poznat cizí město, 
ve kterém budou žáci pobý-
vat denně od září. Účast žáků 
budoucích prvních ročníků 
byla letos nejvyšší – 66  žáků. 
Všichni perfektně spolupraco-
vali, za což jim patří velké díky 
od vychovatelů. Počasí nám 
přálo, a tak jsme stihli poznat 

město, vystoupat na vyhlídko-
vou věž kostela Jana Křtitele 
s přednáškou, vyrazit si na 
cyklovýlet na přehradu Les 
Království, nebo na pěší túru 
z Kuksu do Dvora. Podařilo se 
nám „prolomit ledy“ při spo-
lečných hrách i navštívit zoo. 
Žáci domů odjížděli spokojeni 
a každý z nich si vybral svého 
spolubydlícího podle společ-
ných sympatií a zájmů.

Bc. Kateřina Lukášová
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Výletování po okolí

Krkonoše
Součástí života v domově mlá-
deže (dále DM) jsou také krátké 
i  vícedenní výlety. První společ-
nou akcí DM v letošním školním 
roce byl dvoudenní výlet do Ján-
ských Lázní, kam vyjelo 30 žáků. 
Naší krásnou povinností bylo 
vystoupat hned první den na 
Černou horu. Kromě zaslouže-
ného odpočinku a svačiny jsme 
na vrcholu také vyzkoušeli umě-
lou horolezeckou stěnu a další 
atrakce. Pokračovali jsme poté 
na tamní rašeliniště a vrátili se na 
Hoffmanovu boudu, kde jsme byli 
ubytovaní. Druhý den jsme využili 
blízkosti Stezky v korunách stro-
mů a vyjednali si zde odbornou 
přednášku zaměstnance KRNAP. 
Moc jsme si to užili!
Dokonce jsme se již dříve vypra-
vili na Sněžku na východ Slunce, 
motivací nám byla výzva Lukáše 
Čecha, že vyjde až na Sněžku bos. 
A podařilo se! Ostatní byli rádi za 
boty, protože výstup Obřím do-

lem byl poněkud náročnější a ně-
kteří si doslova sáhli na dno, ale 
nakonec jsme se vyškrábali všich-
ni. Odměnou byly úžasné výhle-
dy a spokojenost s překonáním 
sama sebe.

Hradec Králové
Do Planetária v Hradci Králové to 
nemáme díky nově otevřenému 
úseku dálnice D11 daleko, a  tak 
jsme využili nabídky zajímavého 
programu pro děti z DM. Prošli 
jsme interaktivní expozici „Energie 
– formy a přeměny“, kde se moh-
li studenti seznámit s některými 
fyzikálními zákony a dále si prošli 
expozici „Mikrosvět – makrosvět“, 
která znázorňuje obrovský rozsah 
měřítek, s nimiž se v  přírodě se-
tkáváme. Zhlédli jsme také hlav-
ní program „Cesta ke hvězdám“ 
a  měli možnost vidět hvězdnou 
oblohu daného období bez svě-
telného znečištění. Expozice i pro-
gram v planetáriu žáky zaujal, urči-
tě se do planetária vrátíme!

Jaroměř
V dojízdné vzdálenosti je také Zá-
chranná stanice JARO Jaroměř, 
jejíž hlavní náplní a činností je 
ochrana přírody a záchrana han-
dicapovaných živočichů a kam 
pravidelně jezdíme na jaře. Ve 
venkovních voliérách a ohradách 
jsou umístěná handicapovaná 
zvířata, ke kterým nám pracov-
níci stanice řekli, jak se sem do-
stali a jak bychom se k takovýmto 
zvířatům ve volné přírodě měli 
chovat. Součástí programu byla 
přednáška na téma péče o životní 
prostředí a krajinu kolem sebe. 
Považujeme za důležité, aby jim 
toto téma předávali místní od-
borníci. 

Zázemí naší školy umožňuje žákům každý den provozovat aktivity 
sportovní i řemeslné. Volejbal, basketbal lukostřelba, šití, háčkovaní,  
arteterapie – pro kluky i holky. I příprava večeře pro všechny je pro ně-
koho ideálním kurzem vaření. Na podzim měly největší ohlas švestkové 
knedlíky. 

Dobrovolné aktivity DM

Dětem na DM nabízíme kroužky, které odpovídají jejich zájmu, 
potřebám a našim možnostem. Letos mezi ně patří opět oblí-
bený lezecký kroužek, ale také literární, kde mají možnost si 
zopakovat například látku k maturitě. 
Výzvou pro sportovce je také říjnová soutěž, kdo naběhá víc 
kilometrů – venku nebo na pásech v rámci naší posilovny. Zá-
jemců je více, než bychom očekávali!

Nabídka kroužků
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čtvrtek | 3. 11. 2022 | 13–17 hodin
středa | 7. 12. 2022 | 13–17 hodin
sobota | 14. 1. 2023 | 8–12 hodin
úterý | 24. 1. 2023 | 13–17 hodin
čtvrtek | 9. 2. 2023 | 13–17 hodin

Pokud nechcete přijít o novinky týkající se přijímacího řízení i dne otevřených dveří,  
sledujte naši fcb skupinu Zájemci o studium 2023/2024 SPŠ a SOŠ Dvůr Králové.

Provedeme vás
Než nás navštívíte osobně, dovolujeme si vám představit naše budovy z ptačího pohledu. 
budova I   průmyslovka (dnes obor Informační technologie a Aplikovaná chemie) 
budova H   bývalá „obchodka“ (obor Bezpečnostně právní činnost, Cestovní ruch)
budova S   obor Kosmetické služby, Kadeřník, Masér sportovní a rekondiční
budova J   jídelna 
budova A,D   ředitelství a domov mládeže


