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Vstup do roku 2016 byl ve znamení Dne otevřených dveří a třídních schůzek 

Ve středu 6. 1. 2016 se proběhly třídní schůzky, jejichž cílem bylo podat informace o prospěchu našich žáků 

před koncem prvního pololetí školního roku 2015-2016.  

V pátek 8. 1. 2016 se konal v tomto 

školním roce poslední Den otevřených 

dveří. Zájemci o studium na SOŠ a SOU 

Písek  v doprovodu rodičů měli možnost 

získat podrobné informace k oborům, 

kterým by se rádi v budoucnu věnovali. 

Učitelé společně se žáky třídy AO3 

zajišťovali prohlídku školy. V případě 

zájmu byla zajištěna doprava na školní 

dílny a internát. Možnost získání 

konkrétních informací využilo přes 

dvacet pět zájemců, z nichž většina 

projevila zájem o studium některého 

z našich oborů. Nejvzdálenější návštěvník 

přijel až ze šumavského Zadova. 

Maturitní ples tříd POD2 a SD2 

V kulturním domě se v sobotu 9. 1. 

2016 uskutečnil maturitní ples 

nástavbového studia tříd POD2 

(Podnikání) a SD2 (Stavební provoz, 

Dřevařská a nábytkářská výroba). 

Tématem plesu bylo RAGBY, které se 

objevilo jak v úvodním videu, tak i 

v půlnočním překvapení. Příjemnou 

atmosféru plesu doplnil moderátor 

Roman Anděl a kapela Yamaband. Oba 

třídní učitelé  Mgr. Lenka Kaiserová a 

Ing. Petr Lasovský spolu s ředitelem 

školy Mgr. Milanem Rambousem 

uvedli do stavu maturantského celkem 

30 žákyň a žáků. Přejeme jim, aby jejich maturita byla stejně úspěšná jako vydařený maturitní ples.  

 

Odborné kurzy – práce s motorovou pilou, lešenářský kurz 
Žáci učebních oborů Zedník a Tesař měli v průběhu ledna možnost absolvovat 

dva odborné kurzy. Jednalo se o kurz základní obsluhy motorové pily a kurz 

stavby systémových lešení.  
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Lyžařský kurz na Hochfichtu 

V termínu od 11. do 15 ledna se proběhl lyžařský kurz. 

Stejně jako v minulých letech jsme využívali sjezdovky na 

Hochfichtu s ubytováním v Černé v Pošumaví. Žáci třídy 

AO2, doplnění o zájemce z dalších tříd, si užili kvalitního 

sněhu na upravených svazích. Výcviku na lyžích a 

snowboardu se zúčastnilo celkem 21 studentů. 

 
 

Prohlídka školních dílen žáky ZŠ  
V lednu se uskutečnily další prohlídky školních dílen 

pro žáky základních škol. Přijeli žáci ze ZŠ Chyšky a 

Cehnice.  Na obrázku žáci z Chyšek s ukázkami 

obrábění na truhlářském CNC stroji. 

 

Pedagogická pololetní rada  
Na pondělí 18. ledna 2016 byl stanoven termín 

pololetní pedagogické rady. Vzhledem k obvyklé náplni porady, tedy projednávání prospěchu a výchovných 

problémů žáků, byl zmíněný termín vstřícný k třídním učitelům. Ti měli tudíž dost času na dokončení 

dokumentace a zpracování podkladů pro tisk vysvědčení. Ing. Kalinovský, který poradu vedl, upozornil na 

delší absenci třídy I2, vzhledem k plánovanému svářečskému kurzu. Z rámce obvykle probíraných záležitostí 

se vymykala informace o dalším možném zviditelnění školy. Od ledna se totiž objeví na školních 

internetových stránkách elektronická forma kroniky školy, která bude každý měsíc aktualizována a bude 

veřejnosti podávat ještě komplexnější obraz naší činnosti. Dále zaznělo i poděkování za organizaci a 

přípravu plesů našich maturitních ročníků. Následně krátkým proslovem poděloval ředitel školy Milan 

Rambous všem za práci v prvním pololetí a v samotném závěru došlo i na informace související s úkoly na 

další pololetí. Došlo tedy na to, že se již v polovině ledna řešily povinnosti související s maturitami a 

závěrečnými zkouškami, které na naší škole proběhnou v květnu a červnu. 

Vydání vysvědčení 
Ve čtvrtek 28. ledna se vydávala pololetní vysvědčení žákům maturitních oborů, nástavbového studia a 

tříletých učebních oborů. Konec vyučování byl tedy posunut a valná většina žáků a pedagogů si mohla po 

obědě už užít volna. Jen ti, kteří vyučovali třetí ročník dálkové nástavby, tu zůstávali do podvečerních hodin. 

Pololetní prázdniny  

I v době pololetních prázdnin škola nikterak nezela prázdnotou. Žáci pochopitelně volna užívali, ovšem 

učitelé se tu sešli, aby na různých metodických komisích probrali otázky další výuky jednotlivých předmětů. 

Asi nejdůležitější setkání se však týkalo propagace a zviditelnění školy a dalších možností náboru nových 

žáků. 


