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Zahájení 2. pololetí školního roku 2015/2016  
V pondělí 1. 2. 2016 se školní rok 15/16 přehoupl do druhého pololetí. V tento den byly vydány výpisy 

vysvědčení žákům s teoretickou výukou v týdnu „A“. 

Jarní prázdniny –  8. 2. až  14. 2. 2016 

 

Kurz dalšího vzdělávání: Příprava teplých pokrmů 
Odborný kurz byl zahájen v pátek 12. 2. 2016. Kurz je zaměřen na přípravu zájemců o ověřování profesní 

kvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H) a bude ukončen 2. dubna 2016. Čtyři účastnice kurzu se s 

úsměvem pustily do vzdělávání. První hodiny byly pouze úvodní, ale další hodiny již začala praktická 

výuka.  

 

 

Žáci oboru Zednické práce zahájili 

úpravu příjezdové cesty 

V rámci odborného výcviku žáci oboru Zednické 

práce pod vedením UOV Z. Lopaty provádí 

úpravu venkovního prostranství. Ze zámkové 

dlažby vzniká spojení parkovací plochy a 

příjezdové komunikace, které po jeho dokončení 

zvýší bezpečnost v areálu školy.   

 

 

Jednání metodické komise KOVO 
V pátek 19. února proběhlo jednání metodické komise KOVO. Tato komise se zabývá odbornými 

záležitostmi autooborů na naší škole, tj. maturitní obor Autotronik a učební obor Automechanik. Na 

svém jednání členové komise projednali záležitosti prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku 2015/16 

se zaměřením na žáky, kteří dosahují slabších výsledků ve studiu. Dále se zabývali přípravou maturit a 

závěrečných zkoušek z odborných předmětů – konkrétně písemnou, praktickou i ústní částí zkoušek. 
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Přednášky pro žáky 
Dne 17. 2. proběhla přednáška pro žáky „Víš s kým spíš“ (HIV/AIDS, rizikové chování) – zúčastnily se tyto 

třídy: SL2, KU2, CU2. 

Dne 25. 2. proběhla přednáška pro žáky na téma „Holky z Venuše, Kluci z Marsu (aspekty dospívání, 

zdraví, preventivní prohlídky atd.) – zúčastnily se tyto třídy: SL1, CČ1. 

Obě přednášky zajišťovala společnost MP Education, s.r.o. Praha 

 

Soutěž Autoopravář 2016 
18. února se žáci naší školy účastnili krajského kola soutěže Autoopravář junior 2016, které se konalo na 

VOŠ a SPŠ automobilní v Českých Budějovicích. Automechanik Patrik Votava (A3) se umístil na pěkném 

5. místě a autotronik Filip Brůžek (AT4) se umístil na 2. místě. 

  

Dne 10. 2. 2016 byl v Píseckých postřezích 

uveřejněn článek, ve kterém byly uvedeny 

nepravdivé informace o naší škole. Zde uvádíme 

opravu těchto informací publikovanou 16. února 

2016. 
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Předání areálu v Čížové 
Dne 22. 2. 2016 se uskutečnilo předání budov 

bývalého SPV Čížová novému vlastníkovi. Tím je 

obec Čížová.  Areál, ve kterém se v průběhu let 

připravovala řada žáků oboru Truhlář, nebyl po 

přesunu odborného výcviku do dílen v Písku 

dlouhodobě využíván.  

 

 

 

 

Kácení na školním dvoře 
Technické služby města Písku provedly pravidelný ořez 

lip na dvoře školy. Při tomto zásahu byl zjištěn špatný 

stav jednoho ze stromů. Jednalo se o kompletně 

hnilobou zničený kmen včetně kořenů, proto byl 

z bezpečnostních důvodů strom skácen. V nejbližších dnech bude provedena výsadba nových stromů. Na 

výsadbě se budou podílet účastníci rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně, který byl zahájen 23. 2. 

2016. Kurz navštěvuje 9 osob a je pořádán pro Úřad práce v Písku. Ukončení kurzu je plánováno na 

čtvrtek 24. 3. 2016 závěrečným ověřováním profesní kvalifikace. 

 

Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům 
Antikomplex se svou činností snaží napomáhat přerodu české společnosti. Usilujeme o společnost 

tvořenou skutečně svobodnými lidmi a zároveň zodpovědnými občany. Svou aktivitu nabídli také naší 

škole a ve čtvrtek 18. 2. se tedy uskutečnilo alternativní divadelní představení v Městské knihovně v 

Písku „Já, Ty a Oni“ - divadlem fórum proti předsudkům. Projekt se zaměřuje na posílení ochrany 

lidských práv, boj proti diskriminaci a 

rasismu a posílení multikulturního 

prostředí. Jedinečnost jejich divadelních 

metod spočívá v tom, že umožní divákům, 

aby se nejen pasivně dívali na 

představení, ale nabídne i možnost stát se 

aktivními postavami v příběhu. 

Kuchaři, servírky a číšníci z druhého 

ročníku (SL2) se tohoto představení 

zúčastnili. Jednalo se o příběh intolerance, 

nevšímavosti a rasové antipatie vůči 

romskému chlapci. Velkým přínosem 

tohoto představení bylo, že se nesetkalo 

jen s pasivní konzumací předkládaného divadelního materiálu, ale děj a způsoby komunikace zatáhly do 

koncepce představení i diváky, v tomto případě naše žáky. A ještě přínosnější je fakt, že žáci samotní si 

odnesli nejen kulturní zážitek, ale též náměty na zamyšlení, o čemž svědčila i následná živá diskuse na 

podobná témata.  
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Děkujeme Kristýně Hlavaté, která nás oslovila a dále autorům projektu, realizátorům i aktérům za 

nevšední představení, který jsme nejen zhlédli, ale hlavně si ho prožili.   

 

Pozvánka na březen – odborná soutěž oboru Cukrář 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


