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Jedním z významných projektů, kterých se ISŠŽ účastnila v 
loňském školním roce byla „Kreativní demokratická škola – Pěstuj 
prostor“. 
 



Přestože tým třídy 1EB pod vedením Mgr. Soni Pokrupové  nebyl 
porotou vybrán jako vítězný, byl jejich projekt velice dobře přijat a 
také popsán v Katalogu projektů „Kreativní demokratická škola – 
Pěstuj prostor“. 



 „Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor“ je součástí akcí 
projektu PLZEŇ 2015 – Evropské hlavní město kultury.  



„Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor“ – práce týmu třídy 1EB 



„Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor“ –  
dokumentace práce týmu třídy 1EB 



  ZÁŘÍ 

Školní rok 2013/2014 



 
  

MS Outlook 
  

Dne 2. 9. 2013 se podle harmonogramu DVPP v rámci 
projektu konal kurz, jehož obsahem bylo prohloubení 
dovedností pedagogických pracovníků v elektronické 
komunikaci. Kurzu MS Outlook se zúčastnila jedna skupina 
učitelů odborného výcviku v počtu 10 jedinců. Účastníci 
hodnotili kurz jako vysoce přínosný, neboť získali mnoho 
praktických rad a tipů, které jim komunikaci zjednoduší a 
zrychlí. 
  
  
 



Školení MS Outlook 



Školení MS Outlook 



Školení MS Outlook 



E-learning: Legislativa pro pedagogy 
  

Klíčová aktivita 01 byla v tomto monitorovacím období ukončena. Pilotní 
ověření distančního e-learningového kurzu s názvem Legislativa pro 
pedagogy, kterého se zúčastnilo 17 pedagogů, proběhlo bez závad. 
Pedagogové nastudovali potřebné kapitoly pracovního práva, ozřejmili si 
školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Po prostudování 
jednotlivých kapitol v prostředí Moodle museli zvládnout úspěšně testy, 
aby obdrželi certifikát. Kurz byl vyvěšen pro další pedagogy a pro veřejnost 
na webových stránkách školy.  
 



E-learning: Legislativa pro pedagogy 
 
Naši pedagogové úspěšně zvládli kurz „Legislativa pro pedagogy“, který byl pro 
mnohé velkým přínosem. Proto byl nabídnut i široké veřejnosti. 
Cíl studia: absolvent si prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti školské legislativy, 
které jsou nezbytnou součástí práce učitele ve vztahu k žákům, jejich zákonným 
zástupcům a k zaměstnavateli. 
Garantem studia se stal L. Bešťák. 
Hodinová dotace: 50 hodin 
Ukončení studia: po úspěšném zvládnutí 3 testů a účasti na semináři získá absolvent 
osvědčení 
 



   Předávání osvědčení některým z úspěšných absolventů E-learningu: Legislativa pro pedagogy. 

https://www.email.cz/download/i/T4t36zU3nu5EStC9Oj8YjXplKQm8mThqH26tgm9gD-EvHZrNz5TLPqjfcmG0a37t8feKef8/069.jpg


Nabídka zájezdů pro studenty 
Zájem  studentů o možnost vyjet s naší školou do zahraničí každoročně roste.  
Proto je pro ně  i letos připravena celá řada výukových poznávacích zájezdů: 

 Ing. Věra Zelenková 
připravuje v březnu – 
červnu 2014 zájezd do 
Anglie  

http://eucdn1-travix.turbobytes.net/Cms_Data/Contents/BudgetAirDEDE/Media/Slider/United%20Kingdom/London/slider_flights_london-bridge.jpg 
http://mediastream.jumeirah.com/webimage/heroactual//global/destinations/rome/destinations-rome-museums-hero.jpg 
http://www.leadersnet.at/resources/images/2012/1/25/6687/wien-ist-smarteste-stadt-der-welt.jpg 
 
 

 Mgr. Zdeňka Lukešová 
láká naše studenty na 
výlet do Říma na konci 
dubna 2014 

 Už v prosinci 2013 se studenti 
výtvarných oborů, ale i mnozí 
další mohou těšit s Mgr. Andreou 
Šimonovou do předvánoční Vídně 

http://eucdn1-travix.turbobytes.net/Cms_Data/Contents/BudgetAirDEDE/Media/Slider/United Kingdom/London/slider_flights_london-bridge.jpg
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Nástěnka  Mgr. Zdeňky Lukešové lákající všechny zájemce o výlet do Itálie! 

https://www.email.cz/download/i/yQ6miIPh_3ldsJlWA12drgcCJKpl-AD-LjcHU4XtyXAM3EMjiusioWU4bwLxRPsOTFCHGjo/P1050691.JPG


PROJEKT  EDISON 
 Od 16. do 22. září 2013 se naše škola zapojila do projektu Edison. Tato akce se 

uskutečnila ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC, která 
působí ve více než 110 zemích a sdružuje přes 80 000 studentů, těm 
umožňuje získávat odborné zkušenosti v zahraničí. 

 

http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/de/e/e3/AIESEC_Logo.svg 
http://www.fzsbarr.cz/images/projekty/10/edison_logo1.jpg 
 

 Projekt spočívá v tom, že skupina 8 vysokoškolských studentů z různých 
zemí světa přijede do škol a stráví tam jeden týden. Praktikanti seznamují 
žáky školy s  prezentacemi o své zemi,  diskutují se studenty na různá 
témata, hrají hry, účastní se výuky a dalších aktivit atd. Všechny praktikanty 
ubytovali ve svých rodinách naši žáci. 

 

http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/de/e/e3/AIESEC_Logo.svg
http://www.fzsbarr.cz/images/projekty/10/edison_logo1.jpg


PROJEKT  EDISON 
V naší škole působili od 16.  do 22. září 2014 tito stážisté – byl to velmi pestrý mix, díky  
kterému se studenti všech ročníků seznámili s jejich domovskou zemí a vším zajímavým,  
co k ní patří – samozřejmě v angličtině. 

Lucas Motta 
z Brazílie – 22 let 

Anas Bellamine  
z Maroka – 23 let 
 



PROJEKT  EDISON 
Farry (Ting-Yu,Hsu) 
z Taiwanu – 21 let 

Antoine Boules  
z Egypta – 21 let 



PROJEKT  EDISON 

Luka Ljubisavljevic  
ze Srbska – 20 let 
 

Nelli Melik-Ohanjanyan 
z Arménie – 21 let 



PROJEKT  EDISON 
Stefania Demeter 
z Rumunska – 22 let  

Dong Jun Won 
z Jižní Koreje – 20 let 



PROJEKT  EDISON 



PROJEKT  EDISON 
ISSŽ se zapojila letos poprvé do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC. 
V týdnu od 16. do 22. září přijelo do naší školy 8 stážistů z vysokých škol z celého 
světa: Antoin z Egypta, Farry z Taiwanu, Dong z Jižní Koreje, Lucas z Brazílie, Luka ze 
Srbska, Nelly z Arménie, Stefy z Rumunska a Anas z Maroka. 
 
Tito studenti se zapojovali do výuky formou prezentací o kultuře, historii a současném 
životě ve svých zemích. Na oplátku měli možnost poznat a vyzkoušet, jak probíhá 
výuka v naší škole. Naši žáci pro ně připravili malou módní přehlídku, návštěvu a 
procedury v kosmetickém salonu, orientační soutěž po centru Plzně, nebo jim třeba i 
vařili jim obědy.  
 
 



PROJEKT  EDISON 
Studenti byli po dobu tohoto týdne ubytováni v hostitelských rodinách našich 
žáků, za což patří těmto rodinám velký dík. I když ne vždy byla komunikace 
v angličtině (a dalších cizích jazycích) snadná, zvládli všichni tuto novou 
zkušenost bez větších problémů.  
 
Ti, kteří se stážisty komunikovali ve škole, měli šanci si angličtinu zlepšit, nebo 
případně zjistili, že je pořád co zlepšovat.  
Akce se tedy podařila a doufáme, že budeme mít možnost se jí v budoucnu 
opět účastnit.  
 



PROJEKT  EDISON 



PROJEKT  EDISON 

Při procházce Plzní se hodně povídalo i smálo. 

https://www.email.cz/download/i/b5aYEGXjwvv6uVqT0oQlNr-KrFITs5WZDmemlvXs3ahhE-QuMnPOzO3A94p5zIOWNNgPoqI/2mo ale%C5%A1.JPG


PROJEKT  EDISON 

Ve školní  kuchyni se studenty 2PA – bramboráky měly úspěch! 

https://www.email.cz/download/i/Rk16qWbCZZ1PbqIsfMAeT_gjJ8sc3h538f1rGtPi0Zg5flIYTUrFJSoZbCM2pXivczGEO30/2pa j%C3%ADdlo.JPG


PROJEKT  EDISON 



Žáci oboru Návrhářství prezentovali v pražském Výstavišti vlastní 
návrhy „inteligentních oděvů“, které navrhovali v rámci spolupráce 
s plzeňskou Techmánií. Na prestižní mezinárodní akci EUCYS 2013  
22. – 23. září 2013 vedli také výtvarný workshop pro návštěvníky 
veletrhu a to pod vedením Mgr. Roberta Hořínka. Techmánie zapojila 
veřejnost do hlasování o nejzdařilejší návrh „inteligentního oděvu“, 
který v sobě měl spojovat zajímavý design a výhody nových 
technologických vymožeností. Výstupem této spolupráce by měla 
být výroba prototypu oděvu pro průvodce vzdělávacích programů 
Techmánie. 
 

EUCYS 2013 

https://www.email.cz/download/i/QaCTiWe_VDUw5HX-SjT-L9hDB6tngAxSYRnC-bhFvI_CFilKraroVAr5TAMWhViPExFkGx0/IMG_20130922_150829.jpg
https://www.email.cz/download/i/EtezVa11t3h-3xgDP0xC-xSPU5cLVV6Fo6k7rpJODucIvmTEGf4kYFbFmM9iUaRbX92w50k/IMG_20130923_153812.jpg


26. září navštívila třída 3EB Anglickou knihovnu, kde probíhal doprovodný 
program k Evropskému dni jazyků. Žáci měli možnost se interaktivní formou 
seznámit s různými jazyky v Evropě, poznávat oficiální i regionální 
jazyky Evropské unie podle textu a podle zvukových nahrávek, nechyběla ani 
závěrečná soutěž s drobnými odměnami pro vítěze. Akci pořádalo Eurocentrum 
Plzeň.  
 
https://www.euroskop.cz/659/sekce/eurocentrum-plzen/  
 

Evropský den jazyků v Anglické knihovně  

https://www.euroskop.cz/659/sekce/eurocentrum-plzen/
https://www.euroskop.cz/659/sekce/eurocentrum-plzen/
https://www.euroskop.cz/659/sekce/eurocentrum-plzen/


  ŘÍJEN 
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Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na 
systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. 
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 
2014. 
 
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání 
výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:  
- podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího 
vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky 
podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.  
-rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání a informálního učení modernizovat proces akreditací podpořit rozvoj procesu 
uznávání cílenou propagací. 
 

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle 
standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání 
výsledků předchozího učení. 
  
Více na www.univ.cz. 
 

http://www.univ.cz/
http://www.univ.cz/


ISŠŽ nabídla  zdarma od 5. 10. 2013 v rámci pilotáže v projektu UNIV 3 získání profesní 
kvalifikace  Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) 
(http://www.narodni-valifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=14&id=196). 
 
Zahájení pilotního ověřování v případě dostatečného počtu uchazečů (minimálně 6 
uchazečů) proběhne ve školním roce 2013/2014. 
 
Dokladem potvrzující úplnou profesní kvalifikace je Osvědčení o profesní kvalifikaci. 
 
Odborná způsobilost 
Přijetí zakázky od zákazníka 
Zkoušení oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách a 
opravách 
Volba technologického postupu práce a materiálů pro úpravy a opravy oděvů 
Seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné operace, výměna nití, 
jehel a příslušenství 
Provedení úprav a oprav oděvů na šicích strojích, ruční šití, žehlení 
Dokončování oděvů po úpravách a opravách na základě zkoušky 
Zpracování výsledné kalkulace 
Předání zakázky zákazníkovi 
 

http://www.narodni-valifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=14&id=196
http://www.narodni-valifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=14&id=196
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INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 
POŘÁDÁ PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA OBOR NÁVRHÁŘ 
  
Intenzivní výtvarná příprava k talentovým zkouškám včetně konzultace a přípravy domácích 
prací na umělecký obor pod vedením Mgr. Roberta Hořínka. 
  
 Kurz proběhne v 5 vyučovacích blocích v termínech:  
7.10., 14.10., 21.10., 4.11. a 11.11.2013 
od 16:00 do 18:30 hodin v ateliéru školy na Křimické 3, Plzeň- Skvrňany. 
  
 Cena kurzu za všechny termíny: 
od 5 žáků Kč  1150,- 
od 8 žáků Kč  750,- 
od 10 žáků Kč  600,-     
skupina max. 13 žáků 
Do kurzu se lze přihlásit, a to nejpozději do 4.10.2013: 
  
osobně v kanceláři školy 
e-mailem na adrese lkadeckova@issziv.cz 
písemně (ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, 301 00 Plzeň) 
  
 

mailto:lkadeckova@issziv.cz
mailto:lkadeckova@issziv.cz
mailto:lkadeckova@issziv.cz


Výběr studentů při reprezentaci  ISŠŽ při poháru středních škol ve fotbale 

Začátek podzimu jsme zahájili naším prvním sportovním kláním v kopané SŠ o 
Pohár hejtmana Plzeňského kraje.  
 
Ani mlha a chladné počasí nás neodradilo od pěkně sehraných zápasů s 
ostatními školami. Turnaj přišli podpořit zástupci Plzeňského kraje i fotbalista 
Pavel Horváth.  

Pohár hejtmana Plzeňského kraje 



Design blok v Praze   - největší 
přehlídka oděvního, bytového i 
produktového designu v ČR se 
stala cílem exkurze tříd: 1 MO,  
2 MO, 3 MO, 4 MO ve dnech  
8. a 9.10.2013. 
Vyučující: Ing. Lenka Sutrová Bc. 
Lenka Polášková, Bc. Jana 
Bufková, Mgr. Robert Hořínek 



Que viva México! - je podtitulem letošního, 
již čtvrtého ročníku, Týdne hispánské 
kultury v Plzni, který proběhl v režii Centra 
španělské kultury a vzdělávání v termínu 8. 
- 18. 10. 2013 
 a opět byl zaměřen na kulturu Španělska a 
tentokráte také Mexika. 
 
Ústředním tématem byly „mexické 
dušičky“ - svátek mrtvých, který je v 
mexické kultuře pojímán zcela odlišně než 
v Evropě. V rámci studentského happeningu 
byly mexické dušičky představeny a zapojila 
se i naše škola. Žáci druhého ročníku oboru 
Návrhář a Oděvní design pod vedením Mgr. 
A. Šimonové k této příležitosti vytvořili 
lebku, která byla ozdobou celé akce. 

QUE VIVA MÉXICO! 



Letos se naše škola opět  účastnila 
kadeřnické soutěže v Sušici 
Glamour – Kouzlo krásy 2013.  
 
Soutěž se konala 23.10.2013 a téma 
9.ročníku byl „Originální historický 
pár“ – účes na ples ve stylu 30.let.  
 
Naši školu reprezentovaly žákyně 
3KA. Barbora Krampolová česala 
dámský účes, pánský střih a 
konečnou úpravu vytvořila Hana 
Kaiserová.  
 
Za kreativní sladění pohádkového 
páru získaly obě žákyně 
Mimořádnou cenu poroty.  

Glamour – Kouzlo krásy 2013 

https://www.email.cz/download/i/rfcJPAWq1zUzIiGGFNPJYktWWH5I8lB9Tc7-sCtrygvac-a5XifVcJnso7Yl-C_CgAS7zg4/IMG_0171.jpg






 
 

Ve dnech podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. se naši učitelé 
zúčastnili dvou kurzů, na kterých si zdokonalovali vědomosti       
a dovednosti v programu MS Power Point.  
První den tvořili prezentace, učili se pracovat se šablonami, 
s objekty, tabulkami, grafy a diagramy.  
Druhý den pokračovali s prací vkládáním videoklipů a zvuku. 
Seznámili se s typy prezentací a s pravidly umění prezentovat. 
Znovu si zopakovali didaktické zásady používání této moderní 
učební techniky a posoudili řečnické chyby. Kurzy byly 
přínosem pro všechny zúčastněné. 

Kurzy MS PowerPoint I. a II. 
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Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ISŠ 
živnostenské, Plzeň, Škroupova 13  
 
ISŠ živnostenská úspěšně ukončila dne 31. 11. 2013 realizaci grantového projektu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, který byl zahájen dne 1. 10. 2012. Projekt byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem České republiky (15 %) a byl veden pod registračním 
číslem CZ.1.07/1.3.47/01.0008. Projekt byl zaměřen k rozvoji profesních dovedností učitelů školy v 
oblasti kurikulární reformy, informačních technologií a cizích jazyků.  
 
Během 14 měsíců trvání projektu se realizační tým zaměřil na zrealizování devíti prezenčních kurzů 
akreditovaných MŠMT ČR. Obsahovou náplní byla výuka anglického jazyka, MS PowerPoint, MS 
Outlook, práce s interaktivní tabulí, osvojení si moderních pedagogických metod a zlepšování 
sociálního klimatu školy. Zrealizoval také dvoudenní blok prezenčních kurzů o komunikaci a emocích 
v každodenní práci pedagogů. Součástí aktivit týmu projektu bylo vytvoření jednoho e-
learningového kurzu na téma legislativa ve školství.  
 
Podle předem stanoveného harmonogramu na sebe plynule navazovaly jednotlivé aktivity.  
V průběhu tohoto projektu bylo proškoleno celkem 87 pedagogických pracovníků. Cílovou skupinu 
tvořili muži (12) a ženy (75). Pedagogové hodnotili kurzy jednotlivých klíčových aktivit velmi dobře. 
  
Mgr. Věra Ulčová, hlavní manažer projektu  

 



Veletrhy vzdělávání 
2013  

Jako každý rok se i letos naše škola 
zúčastnila různých veletrhů středních 
škol, abychom se představili v nejlepším 
světle žákům základních škol v celém 
Plzeňském kraji.  

V Klatovech to byla Akademie řemesel 2013, Kam na školu? Kam do učení? Kam za 
vzděláním? Tachov, Veletrh perspektivy řemesel Stod. 



Pro všechny žáky základních škol byl 
 i letos připraven leták , který zval na  
Dny otevřených dveří  - jako každý rok  
s pestrým programem. 
 



Nejen zájemci o studium na naší škole, ale i jejich rodinní příslušníci 
zavítali do budovy ve Škroupově ulici v rámci každoročně 
pořádaného Dne otevřených dveří. 
 A čekalo je nejedno překvapení: informace o studijních oborech, 
prohlídky učeben, ukázky nanotechnologií, soutěže  a ukázky práce 
v salonech i módní přehlídky v aule. 



Jako každý rok došlo i k setkání s bývalými kolegy a zaměstnanci, 
kteří se do Škroupovky rádi vracejí! 









  PROSINEC 
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Studentky třídy 4EB 5. 12. 2014 konečně ukázaly, kdo má čerta v těle a kdo je 
naopak andělsky hodný.   

Příjemné zpestření výuky na Mikuláše 

https://www.email.cz/download/i/_r_6QzT5SYDw7nbO62dw5aIdgWEqZ-xArZ1Pp1M6LzPrXysmp2x89wA3yrkMw9ZFKU_i0Rc/Mikul%C3%A1%C5%A1 2013 %C5%A1kola.jpg


Veletrhy vzdělávání 2013  
Na celorepublikové výstavě Vzdělání a 
řemeslo 2013 v Českých Budějovicích 
se konala soutěž v kresbě podle 
modelu, kde nás reprezentovala 
studentka 3. ročníku oboru Návrhář 
Dagmar Chadimová. Dagmar pod 
vedením Mgr. R. Hořínka získala 
krásné 3. místo. Součástí výstavy je 
soutěž Harmonie 2013 - soutěž 
kadeřníků a kosmetiček. Letos si 
 1. místo v dámské účesové tvorbě na 
téma „Něžná elegance“ vybojovala z 
28 soutěžících Tereza Pechátová, 
žákyně 3. ročníku.  
Děkujeme všem účastníkům za 
vzornou reprezentaci školy a 
Plzeňského kraje.  



 Dne 10. 12. 2013 žáci 1MO a 1EB pod vedením své třídní učitelky Mgr. 

Zdeňky Lukešové absolvovali našimi studenty velice oblíbený tajný výlet do 

Prahy. 

Po skupinách hledali cestu z hlavního nádraží v Praze do tajného cíle  

(budovy Národní galerie). Všichni přišli včas a v pořádku. Žáci i vyučující se 

dobře bavili. 

Tajná procházka Prahou tříd 1MO a 1 EB 



Mladý módní tvůrce ČR 
V  soutěži MMT, která se koná každoročně 
v Jihlavě, předvádí výsledky své práce 
budoucí návrháři a oděváři ze středních 
škol z celé republiky. Hodnotí se originální 
nápady, soulad s módními trendy, 
preciznost provedení, ale i způsob 
předvedení kolekce. 
 
Naše kolekce letos opět zabodovaly. 
Připravili jsme jich celkem 8 a ve velké 
konkurenci jsme  12.12. 2014 získali 
následující ocenění. 
 



Mladý módní tvůrce ČR 
V kategorii Volná mladá móda, kterou zhotovily návrhářky ze třídy 4 MO s paní 
učitelkou Bufkovou získala kolekce vycházkových šatů a kabátků   1.místo. 





Mladý módní tvůrce ČR 

Další kolekce návrhářek ze třídy   
4 MO s paní učitelkou Bufkovou 
v kategorii Sportovní oděvy a 
prádlo se umístila také na  
1.místě. 





Mladý módní tvůrce ČR 
 

Kolekce pánských oděvů pro mladé fotbalisty  Moniky Hubkové 
získala v kategorii Sportovní oděvy a prádlo  3.místo. 





Mladý módní tvůrce ČR 
Bez diplomu, ale na krásném 4.místě se umístila v kategorii Tonak kolekce 
klobouků připomínajících mrakodrapy, kterou zhotovily návrhářky ze třídy 2 MO 
s Robertem  Hořínkem. 
 



Mladý módní tvůrce ČR 
5.místo v kategorii Společenské oděvy obsadila kolekce taftových šatů s korálkovými 
doplňky třídy 3 MO pod vedením Lenky Poláškové a  Lenky Sutrové. 



Předvánoční čas si žáci naší školy zpestřili školním turnajem v kopané. Vytvořili si trojice a 
bojovali celé dopoledne o co nejlepší umístění. Samozřejmě chtěl být každý první. První 
cenu si vybojovala nakonec trojice z 1PA. 
 
Ostatním byla podle výkonů předána sladká odměna. 

Předvánoční turnaj v kopané 

https://www.email.cz/download/i/gYnVyM0W5YGsQgM_MNzd7kfCZOoDblTGiSyGsQCImX4OtuWsSqUQrKV4r0IxhDtOjJDHWno/Sn%C3%ADmek 157.jpg


Děvčata z přihlášených 
tříd sehrála během dvou týdnů 
volejbalový turnaj v rámci školy. 
Na turnaj jsme pilně trénovaly, 
ale jen tři družstva mohla být 
nejlepší. První místo obsadila 
třída 3KO, druhé místo - třída 
3KB a třetí místo - třída 1PA.  

Vánoční turnaj ve volejbalu  

https://www.email.cz/download/i/Sxzyv7iVT6ZSwQcWfup0Ya6Zff0WC7jYfVM432LuT187JQz8o-6Jf_yzxjUIP9LBJcveTRM/Sn%C3%ADmek 121.jpg


Oceněné družstvo  obdrželo pochvalu i od paní ředitelky.  

Vánoční turnaj ve volejbalu  
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Své vítěze má motivační soutěž pro žáky středních škol vyhlášená 
letos poprvé Plzeňským krajem pod názvem Technika má zlaté dno. 
Na téma Jak podpořit zájem o technické obory? zpracovávalo třicet 
devět žáků z pěti středních škol plakáty a prezentace.  
 

První ročník soutěže Technika má zlaté dno zná své vítěze 
 

Tvůrci tří nejlepších plakátů a 
jedné prezentace ve středu 
18. prosince na Krajském 
úřadě Plzeňského kraje 
převzali z rukou náměstka 
hejtmana pro oblast školství, 
sportu, kultury a cestovního 
ruchu Jiřího Stručka pamětní 
listy a tablety. 



Z devětatřiceti prací žáků z 
pěti středních škol vybrala 
komise tři nejlepší plakáty a 
jednu prezentaci.  
 
Tablet za plakát si tak dnes 
z krajského úřadu odnesla i 
Kateřina Zavadilová z 
plzeňské Integrované 
střední školy živnostenské. 
 

První ročník soutěže Technika má zlaté dno zná své vítěze 



(zleva) Kateřina Zavadilová z ISŠŽ , náměstek hejtmana Jiří Struček  

První ročník soutěže Technika má zlaté dno zná své vítěze 







…a to nejen jeden!  
 

Že v naší škole je více talentovaných žáků, o tom jsme se mohli 
přesvědčit  19. prosince, kdy v dopoledních hodinách proběhla 
v aule soutěž „Škroupovka hledá talent“.  



Zúčastnilo se jí 9 jednotlivců a dvě skupinky soutěžících, kteří 
nám dokázali, že umí zpívat a hrát na hudební nástroje, cvičit 
gymnastiku i aerobik, tancovat i stepovat.  

Odborná porota 
přednesla své 
připomínky a 
publikum fandilo svým 
spolužákům, kteří 
předvedli různá 
vystoupení. Poté 
diváci hlasovali do 
připravených schránek 
a rozhodli tak o 
nejlepších „talentech“. 



Prvních 5 míst obsadili:  
 

5. Tereza Hálová 4E, která zpívala a hrála na kytaru píseň U2. 



Prvních 5 míst obsadili: 
  
4. Petr Albl 1PA – předvedl dubstep. 



Prvních 5 míst obsadili: 
  
3. Bára Krampolová 3KA s moderní gymnastikou. 



Prvních 5 míst obsadili: 
  
2. Karolína Čampulová 2MO – zpívala píseň „Jen jednou“. 



A prvním a nejúspěšnějším soutěžícím se stal: 
  

 Honza Polata 4E – zpíval a hrál na kytaru písničku Tomáše Kluse s 
názvem „Až“.  

Honza vzal všechny svým výkonem  u srdce vyhrál s rekordním počtem 132 hlasů! 



Honza Polata ze 4E! Vítěz! 



Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím, organizátorům, 
pomocníkům i moderátorům děkujeme za odvedené výkony a 
přejeme Veselé Vánoce! 



Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím, organizátorům, 
pomocníkům i moderátorům děkujeme za odvedené výkony a 
přejeme Veselé Vánoce! 



LEDEN 
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Pod vedením  Ing. Markéty Kabátové se 
podařilo nasbírat velké množství dárků. 
S balením krabic aktivně pomáhaly třídy 
Nástavbového studia. 
 

Sbírka pro rodiny, žijící pod hranicí 
životního minima, s názvem Vánoční 
krabice – aktivní zapojení žáků, akce 
bude v letošním roce zopakována. 

Půl druhého tisíce krabic s vánočními dárky  
dostaly děti z chudých rodin či sociálně vyloučených lokalit v ČR. 
Vánoční překvapení zabalené do krabic od bot pro ně připravily také 
děti - z různých míst naší země, s pomocí rodičů nebo učitelů. Zapojily 
se školky, školy, občanská sdružení a tedy i naše škola. 

Krabice od bot – Vánoční krabice 



Další prezentace ISŠŽ 
proběhla v rámci akce 
Veletrhu práce a vzdělávání 
– Klíč k příležitostem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhý ročník se konal 
kulturním domě Peklo  
23. ledna 2014. 



Detail informací z brožury z akce – Klíč k příležitostem. 



  ÚNOR 
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Dne 8.2.2014 se konal 
další  
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Práce žáků kosmetických oborů 
patří tradičně k 
nejnavštěvovanějším. 
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Pro všechny návštěvníky byly opět velkým překvapením velice 
povedené módní kolekce vytvořené žáky oděvních oborů. 



Módní přehlídky v aule školy doplnila i 
vystoupení našich žáků – zahrála a 
zazpívala Tereza Hálová ze 4E. 



Naše škola se zapojila do projektu Enersol pro úspory energií a obnovitelné zdroje 
energie, který se každoročně koná pod záštitou MŠMT, MŽP, MPO, Asociací krajů a 
zřizovatelů středních škol. Tento projekt je určen pro žáky středních odborných škol  
a gymnázií.  



Úkolem žáků bylo vypracovat projekt na dané téma  a pak svoji práci 
obhajovat pomocí prezentace v PowerPointu na krajské soutěžní 
prohlídce, která se konala 24. 2. 2014 v SOU elektrotechnickém 
v Plzni.  
Jubilejního 10. ročníku se za ISŠŽ zúčastnily dvě žákyně  třídy 2 MO 
společně s koordinátorkou Ing. V. Zelenkovou. Vybraly  si  projektové 
téma Enersol a praxe.  
Žákyně Nikola Hofrichterová ze třídy 2 MO se umístila na skvělém  
3. místě s prací na téma Fotovoltaika a Kristýna Techlová rovněž ze 
třídy 2 MO skončila na 4. místě. Její práce měla název Využití sluneční 
energie.  
 
Obě žákyně postupují jako členky týmu Plzeňského kraje na celostátní 
soutěžní přehlídku Enersol 2014 do Prahy, která se bude konat ve 
dnech 13. a 14. 3. 2014.  



Druhou polovinu února zájemci 
z 1.a 2. ročníků strávili na 
lyžařském kurzu na Šumavě – 
na Špičáku v hotelu Sirotek. 
 
Sněhové podmínky nám letos 
moc nepřály, ale sněhová děla 
celý týden chrlila technický sníh, 
na kterém se také dobře jezdilo. 



Souběžně s naším kurzem probíhalo nad Špičákem, Pancířem a 
Hofmankami pravidelné pětidenní cvičení záchranářů, Horské služby 
i požárníků. Celý týden startovaly od 16. hod. vrtulníky se záchranáři, 
kteří nacvičovali vyprošťování osob ze špatně přístupného terénu v 
blízkosti lanovek. 



Ve čtvrtek po večeři jsme využili 
nabídku Horské služby k účasti na 
zdravotní přednášce, včetně 
instruktážního videa a pomůcek.  
 
Celý kurz proběhl díky aktivitě 
žáků i učitelů bez problémů 
a  věřím, že se všem na Šumavě 
líbilo. 



  BŘEZEN 
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Ve dnech 13. – 14. 3. 2014 se konal v Praze 10. ročník celostátní 
soutěže projektu ENERSOL středních odborných škol a gymnázií. 
Plzeňský kraj reprezentovalo družstvo žáků SOUE Plzeň, INFIS Plzeň, 
SOU Domažlice a ISŠŽ Plzeň.  
V průběhu soutěže žáci prezentovali svoje projekty na téma Enersol a 
praxe. Naši školu zastupovaly žákyně 2 MO Nikola Hofrichterová a 
Kristýna Techlová. 
  
  
 

Ve velké konkurenci 
všech krajů obstálo 
družstvo Plzeňského 
kraje se ctí a obsadilo 
krásné 5. místo.  

http://www.souepl.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=208:2422014-soutez-enersol-2014&id=6122:img5928&tmpl=component&Itemid=77


Studenti z oboru Kadeřník se zúčastnili výstavy s názvem Místa, utrpení, smrti a 
hrdinství v Plzni. Organizátoři pro studenty připravili kromě obrazových materiálů 
a výstavy také besedu s hostem Asafem Auerbachem, který byl jako dítě 
zachráněn sirem Nicholasem Wintonem.  
Na besedě zazněly silné příběhy českých vězňů v nacistických koncentračních 
táborech. Tato výstava je putovní a přesouvá se každé dva měsíce po celé České 
republice.  
Besedy jsme se zúčastnili ještě se dvěma školami a jsme velice rádi, že jsme mohli 
zhlédnout i vyslechnout tak poutavé příběhy.  

Místa, utrpení, smrti a hrdinství  

Koncentrační tábor Osvětim 



 

Tento týden se žáci vybraných tříd zúčastnili Festivalu Jeden svět 
zaměřeným na téma Dětská práce. Zahraniční filmy se promítaly 
v divadle Dialog.  
 
Žáci zhlédli film „Chicagogirl“ pojednávající o revoluci v Sýrii. Ústřední 
postavou je dívka Ala Basathneh, která žije v Chicagu a vykonává práci 
jako spojovací uzel syrského lidu. Informuje demonstranty o aktuálním 
dění v Sýrii, šíří fotky i videa přes internet. 



 S žáky tříd 3KO, 2KO a 2MO jsme měli možnost zhlédnout film ,,Mý věci“. 
 Hrdina filmu je zároveň i jeho režisérem. Rozhodl se k osobnímu experimentu 
spočívající v tom, že všechny své věci uložil do skladiště. Po dobu jednoho roku si 
bere pouze jeden předmět denně. Nesmí také kupovat žádné nové věci. Hlavní 
protagonista a režisér v jedné osobě nám ve svém autobiografickém filmovém 
deníku pomohl odhalit, co vlastně skutečně ke svému životu potřebujeme a bez 
čeho se lze obejít. 
 
Jednotlivé filmy jsou s českými titulky, žáci si současně mohli procvičit i anglický 
jazyk. 
Po projekci se uskutečnila moderovaná beseda, při které se žáci mohli ptát na to, 
co je zajímá. 



Naše žákyně Kristýna Malá a Adriana Giertlová ze 4. ročníku oboru Kosmetička se 
spolu s UOV Bc. K. Vodenkovou zapojily do projektu Hůstý vlasy, který byl určený 
pro dospívající dívky vyrůstající v náhradních rodinách. 
 
 V průběhu projektu se účastnice naučily základům péče o pleť a vlasy, různým 
technikám líčení a česání vlasů a také stylům odívání. Nakonec všichni společně 
vytvořili kalendář s fotografiemi krásně nalíčených, učesaných dívek v zajímavých 
modelech.  
 

Celý projekt probíhal od 26.9.2013 až do 16.3.2014 a byl slavnostně zakončen 
rozdáváním certifikátů všem zúčastněným. 
 

 
 
pro mládež, vyrůstající 
v náhradní rodinné 
péči  



Při hodině Učební praxe jsme navštívili různé plzeňské úřady, 
které je nutné navštívit při zakládání živnosti (Finanční úřad, 
banku, Živnostenský úřad, Úřad práce, poštu, Okresní správu 
sociálního zabezpečení aj.).  
Tyto plzeňské instituce jsme si zaznamenávali na mapách a 
z každého úřadu jsme si vzali tiskopisy potřebné při začátku 
podnikání. 
V dalších hodinách učební praxe jsme si na vlastní kůži 
vyzkoušeli, jak si například založit vlastní firmu, založit bankovní 
účet, zažádat o výpis z trestního rejstříku apod. Tyto hodiny  pro 
nás byly velmi přínosné.  
Nejenže jsme si zopakovali učivo k blížící se maturitní zkoušce, 
ale odnesli jsme si z nich mnoho zkušeností, které se nám budou 
hodit i v dalším životě.    





V úterý 25. 3.  2014 se Robin Štědronský z 2PA a Eliška Schejbalová ze 
4EB  zúčastnili  soutěže v účetnictví s názvem  

"Holešovická šibenice"  
v Obchodní akademii v Praze Holešovicích. I když jsme se ve veliké 
konkurenci neumístili na prvních příčkách, byla to pro nás zajímavá 
zkušenost a pomoc k  blížící se maturitě.  

https://www.email.cz/download/i/QUbdPHtxFluliktILVbJYktWWH4IRJWNZSGc8jtbo5WUGhf5Xjpwg5nso7Yl-C_CgAS7zg4/20140325_150205.jpg


Srdíčkové dny 
 

Naše škola se opět zapojila do veřejné sbírky pod názvem "Srdíčkové dny". 
 
Žákyně třídy 4EB nabízely prodejní předměty - reflexní čtyřlístek pro štěstí a tradiční 
srdíčko. 
Výtěžek sbírky půjde na pomoc vážně nemocným dětem v celé ČR. 
 
Všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme. 

https://www.email.cz/download/i/Oov_b1PAdFtiGMwAXi4kEX7pLY3aq2DyqMQ7JSN_2aievz8_8w0NcKxjduW474Jx9XuO_eM/obr%C3%A1zek.JPG


  DUBEN 

Školní rok 2013/2014 



Studenti třídy 1MO se zúčastnili se svými 3D výtvarnými pracemi, které tvořili pod vedením 
Mgr. Andrey Šimonové, Velké výtvarné soutěže na téma „Těžký život poustevníka“, kterou 
vypsalo Západočeské muzeum v Plzni.  Tato soutěž byla součástí výstavy “ Poustevny a 
poustevníci v Plzeňském kraji“, která byla zahájena 1.4.2014 u příležitosti slavnostního 
znovuotevření Muzea církevního umění plzeňské diecéze při Západočeském muzeu v Plzni. 
Studentky získaly za svá díla jako ocenění celoroční vstup do všech poboček Západočeského 
muzea.  

Velká výtvarná soutěž „Těžký život poustevníka“ 

Výstavu je možné shlédnout 
do konce května v Muzeu 
církevního umění plzeňské 
diecéze.  
 
Vzhledem k její úspěšnosti 
bude poté včetně výstavy 
žákovských prací zapůjčena 
na zámek ve Svojšíně, kde 
bude mít pokračování. 



 

Dne 8.4.2014 byla i naše škola zastoupena  v kadeřnické soutěži 
Brněnské zrcadlo. V pánské kategorii reprezentovala  Lucie Perková 
z 3KB . Její ztvárnění účesu na téma: Mladý gentleman ji za klasický 
pánský střih s progresivní módní úpravou vynesla výborné 3.místo. 

https://www.email.cz/download/i/MURzvJU1cHwwpCzfFJFJ4svW2P40U8mCNOxTDi2gZSJqQNQp3rrNIRlsIzaleK9CAIQ7To4/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9 zrcadlo (33).jpg
https://www.email.cz/download/i/irAzVdT_gc6ZrU-qBidC-xSPU5fVk11TUkLnBt694K9pJlPjGePWSFbFmM9iUaRbX92w50k/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9 zrcadlo (201).jpg


  

Ve středu 9. 4. 2014 se uskutečnila beseda  JUDr. J. Pospíšilem se žáky 
maturitních tříd k novému  občanskému zákoníku.  
Zmínil o tom, proč se vlastně OZ musel změnit, a dozvěděli jsme se i něco o 
historii občanského práva jako takového. Po celou dobu výkladu vedl diskusi se 
žáky a ti úspěšně či méně úspěšně reagovali a odpovídali na jeho dotazy. 
Vysvětlil, co do nového OZ patří, a uvedl konkrétní případy z praxe. Zároveň se 
snažil o porovnání starého i nového OZ a vyzdvihl přínos změn.  
Na závěr odpověděl na dotazy žáků.  
Beseda byla přínosem pro žáky i do předmětu Právo.  

Beseda s JUDr. Jiřím Pospíšilem k novému Občanskému zákoníku  



Dne 10. 4. 2014 se žákyně třídy 2KO vydaly na další  tajnou procházku 
Prahou, která spočívala v nalezení míst podle předem zadaných indicií.  
 

Cesta byla jako vždy plná zážitků a stále více se ukazuje, jak je tento 
způsob poznávání Prahy pod vedením Mgr. Zdeňky Lukešové u studentů 
populární. 

https://www.email.cz/download/i/YXiOPJHhREZHTzmt90HJYktWWH6ygqQWgenwKbKTsR2MKL-bXjtaPJnso7Yl-C_CgAS7zg4/168.jpg


11.4.2014 jsme se  
v Prostějově zúčastnili 
soutěže oděvních 
oborů středních škol 

Doteky módy.  

Doteky módy v Prostějově 



Doteky módy v Prostějově 

Soutěžili jsme s kolekcí Vanity, kterou vytvořila děvčata loňského 2.ročníku 
studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů ISŠŽ Plzeň, Škroupova 13 
pod vedením Bc. Lenky Poláškové a Ing. Lenky Sutrové pro mezinárodní 
soutěž Módna línia mladých v Prešově. 
  
Kolekce je zajímavá 
netradičním využitím 
pánských prvků – bílé 
košilové límečky a manžety 
a úzké kalhoty.  
 
Šaty jsou ušity z modrého 
taftu a organzy a doplňuje je 
vlastnoručně vyrobená 
výrazná bižuterie z korálků 
a skleněných kamenů. 



Doteky módy v Prostějově 

Druhou soutěžní kolekci s názvem Color tvoří pestré barevné pláště 
z hedvábí s kabelkami zdobenými háčkovanou aplikací v barvách plášťů. 
Tato kolekce postupuje do finále, které se uskuteční v rámci společenského 
večera 25.4.2014 v Prostějovském Domu kultury. 

https://www.email.cz/download/i/1B37cvIdJSBYpeBf3wVHlFGszrAnTdHfake3mRHKj6yeTRe2VEHRNpOmFegfsqH0mr4tAAQ/color 2.jpg
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Po úspěchu na Brněnském zrcadle navázaly dalším 3. místem už 
11.4.2014  reprezentantky školy Kateřina Smolejová , Sára 
Kořínková a Alena Höhneová na soutěži v Lysé nad Labem – téma 
soutěže Avantgarda. 

https://www.email.cz/download/i/wqxNaYzBKjXop5isAtbeD7hj54vj85EI5z2EGdfZX-WtmcYgjZd9HOrZLOP2ZThvM_FE-z0/foto Lys%C3%A1 2.jpg
https://www.email.cz/download/i/GOHvnbEA-cgyvgRHKW2KQ0w3m98nZn_BVDmVplIt145Tfw0wwVuJwJ4N4BeqmeyjhyX4L_E/foto Lys%C3%A1 1.jpg




10.4.2014 se v Lysé konala i soutěž oděvních oborů středních škol 
AVANGARDA. V kategorii Oděvy z tradičních materiálů jsme 
reprezentovali školu se třemi kolekcemi.  

První z nich byl  
FOOTBALL PLAYER 
Moniky Hubkové. 

https://www.email.cz/download/i/e-FTo3VVlBi0cTGF3b_QRQK94cE4OvzCm644_loaTtrx7KqIB9BGZ2CXKhlsIzalSa9CMbc/IMG_4513.JPG
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Další předváděnou prací byla kolekce sportovních oděvů COLORS 
Kateřiny Rybákové. 

https://www.email.cz/download/i/a6ezCCZqYwp-EhGyM0MdLoeCpCqLrDwCgzqOENG4adk01Cc9Cnc7nOW474JxxHuOzNAHmro/IMG_4574.JPG
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Další kolekcí na přehlídce zaujala Markéta Vanešová. Název kolekce: 
MRAKODRAPY 

https://www.email.cz/download/i/luDToSRgI99RXKHOQO8WR8A7H8NL15z5jA5tG3zcA9_dvdKnRV4AZSIRZBsunXCnCyl8M3U/IMG_4646.JPG


Do kategorie Oděvů z netradičních materiálů vytvořila děvčata ze 
třídy 3MO kolekci z netkaných textilií s názvem GEOMETRIE. 

https://www.email.cz/download/i/chjuod1zJeGjgMbAQBcWR8A7H8P7-fzQeca85sTg3bUkufyfRV4AZSIRZBsunXCnCyl8M3U/IMG_4885.JPG


Dne 11. dubna se naše škola 
zúčastnila 9. ročníku mezinárodní 
soutěže Módna línia mladých 
v Prešově. Cílem soutěže je setkání 
nejlepších mladých návrhářů ze 
středních škol a to nejenom ze 
Slovenska, ale i z dalších států. 
Soutěž je určena hlavně pro studijní 
obory Modelářství a návrhářství 
oděvů a Oděvnictví.  
Soutěžilo sedmnáct škol v sedmi 
kategoriích a celkový počet 
oděvních kolekcí byl 128. 
 



Naše škola se prezentovala 
šesti kolekcemi, které tvořilo 
22 modelů. V Prešově tyto 
modely předvedly žákyně ze 
tříd 1 MO a 3 MO, pod 
vedením učitelek Jany Bufkové 
a Lenky Poláškové. V této 
konkurenci se podařilo našim 
děvčatům získat 1. místo 
s kolekcí Hejkal, v kategorii 
Scénická a historická tvorba. 
 





Naši vybraní žáci se letos v lednu opět 
zúčastnili online soutěže Angličtinář roku.  
 
23.dubna 2014 jim byly předány certifikáty za účast a zároveň 
proběhla diskuse s manažerem společnosti Czech-us týkající se 
možností studia v zahraničí. 

Angličtinář roku  

http://www.issziv.cz/wp-content/uploads/2014/04/MEMO0012.jpg
http://www.issziv.cz/wp-content/uploads/2014/04/MEMO0013.jpg


Řemeslo má zlaté dno 

Rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol v Plzeňském kraji 
Soutěž základních a středních škol „Řemeslo má zlaté dno“ je 
vyhlášena pro výrobky určené jako: 
• suvenýry 
• hračky 
• vyučovací pomůcky 
• oděvní doplňky, šperky 
• vybavení domácnosti 
• vše pro zahradu 
• nástroje a technické pomůcky 
• hlavolamy 
Specifikace provedení: Vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět 
jednotlivcem, bez omezení techniky (do velikosti 0,8m x 0,8m x 0,8m). 
Hodnotící prvky: originalita, nápad, technické provedení 
 



Řemeslo má zlaté dno 



Ve školním kole soutěže, které se konalo 16.4.2014 byly ze 30 
soutěžních prací oceněny 2 výrobky. 

 
 

Řemeslo má zlaté dno 

Odborná porota vybrala 
Jeansovou kabelku s plstěnou 
broží, kterou vytvořila Tereza 
Merglová ze třídy 2 MO. Její práce 
postupuje do krajského kola. 
 
Nejvíce hlasů spolužáků, učitelů a 
rodičů získal Polštář Nikoly 
Hofrichterové. 

 



V pondělí 14. 4. 2014 jsme se žáky tříd 1PA a 1MO uskutečnili exkurzi do 
informačního centra JE TEMELÍN, kde se žáci mohli prostřednictvím 3D animace, 
výkladu průvodkyně a prohlídkou velmi zajímavé expozice seznámit s historií 
výroby elektřiny a historií a současností provozu JE.  

Exkurze v JE Temelín 

https://www.email.cz/download/i/0qQ5c0q0ngqo1e37LxegFfLtsbEBDs6POLfj7VXbnE8mAkOxdwC2tzBn-uk88wZ1eX8SAWc/033.jpg


Před velikonočními svátky tělocvikáři uspořádali pro žáky naší školy turnaje v 
ringu pro děvčata a ve florbalu pro chlapce. Všichni hráli s obrovským 
nadšením. Každá třída se chtěla umístit na prvních třech pozicích. Nešlo jen o 
prestiž třídy, ale i o sladkou odměnu, která byla nejlepším sportovcům předána 
po finále turnaje. 

Velikonoční sportovní turnaje 



Hala Lokomotivy na Slovanech ožila turnajem středních škol ve volejbale, 
který se konal pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse. 
Žákyně naší školy si poměřily síly s ostatními děvčaty a bojovaly o každý bod. 
Všem žákyním školy náleží pochvala za vzornou reprezentaci . 



ISŠŽ nabízí opět zdarma v rámci pilotáže v projektu UNIV 3 získání další profesní 
kvalifikace. 
Pilotáž programu Vizážistka (69-035-M) s délkou výuky 40 hodin se uskutečňuje 
 od 1. dubna 2014 v kosmetickém salónu a učebnách školy ve Škroupově ul. 13 
 
 
   
Vzdělávací moduly :  (počet hodin teoretické výuky + počet hodin praktické výuky)  
 
 ▪ hygienické zásady (2+ 2),  
 ▪ péče o pleť a úprava obočí (3 +5) 
 ▪ korekce tvarů obličeje a líčení (2 + 15) 
 ▪ tematické  líčení (2 +5) 
 ▪ náklady a evidence (2 + 2) 
 
Možnosti pracovního uplatnění absolventa 
Absolvent je připraven na výkon pracovních pozic:  
vizážistka; 
poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a líčení. 
 



Pilotní kurz Vizážistku jsme zahájili se 16 přihlášenými účastníky. 
V termínu od 1. do 11. dubna 2014 proběhly diagnostické schůzky 
a v sobotu 12. 4. 2014 dva čtyřhodinové moduly (Hygienické 
zásady, Náklady a evidence).  

https://www.email.cz/download/i/g0DNAFj_kRGPYbyFyYcVJo-anCKKqkYc1Pn4_EcorsjNW-rSAn85id2w53ppvHOGxMj_krI/P1050981.JPG
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Dalšími navazujícími moduly pilotáže Vizážistka byly Péče o pleť a úprava 
obočí, Korekce tvarů obličeje a líčení a Tematické líčení.  
 
Moduly proběhly ve dnech 26. 4. 2014, 24. 5. 2014, 7. a 14. 6. 2014. Ohlas 
uchazeček na průběh pilotáže byl pozitivní.  



  

VE VÝTVARNÉ ČÁSTI ZÍSKALY NAŠE ŽÁKYNĚ: 
Kateřina Kozáková a Denisa Mixánová (obě z 2 MO) 

CENY A DIPLOM VE 3.KATEGORII (13-16 LET) 
 
 
Petra Mikulášková (3EB) a Jana Kabátová (4EB) 
ČESTNÉ UZNÁNÍ V LITERÁRNÍ ČÁSTI 
4.KATEGORIE (18-21 LET) 
 

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole 
výtvarný a literární soutěžní projekt evropských škol 
23. ročník - 2013 / 2014 
Motto soutěže tohoto ročníku:  
Rok 2014 jako Evropský roku vědy a Rok české hudby 





  

Během letošního školního roku jsme 
opět uspořádali sběr plastových víček 
- tentokrát pro nemocného Štěpánka 
Kříže z Jablonce nad Nisou. Rádi 
bychom mu tímto způsobem pomohli 
zaplatit pobyt ve speciálních lázních, 
na který jeho rodiče finančně 
nedosáhnou. 
  
Děkujeme každému, komu není osud 
Štěpánka lhostejný a kdo se do akce 
zapojil.  
  
Speciální poděkování patří žákům 
třídy 4EB, kteří se do sběru víček 
pustili s obrovskou vervou. 
 

Sbíráme víčka z PET lahví 



  KVĚTEN 

Školní rok 2013/2014 



Planeta Země 2014 

Kadeřnice 1. ročníku se zúčastnily 
spolu s jinými školami v Plzni 
vzdělávacího projektu Planeta Země 
na téma Indonésie, který se konal 
v Pekle. 
 
 Na tomto projektu se každoročně 
podílí několik desítek nejlepších 
odborníků z oblasti filmové a televizní 
tvorby a také z řad pedagogů.  
Naše škola pravidelně navštěvuje tyto 
projekty. Filmové dokumenty jsou 
doplněny o živé moderování. Pro 
letošní rok bylo zvoleno téma 
Indonésie. Na závěr žákyně obdržely 
od pořadatelů odborný časopis 
Koktejl. 



Na konci května  se konala 
v Praze soutěž mladých 
kadeřníku Wella Junior Cup 
na téma Muž roku 2014. 
 
„Tolik chlapů jsme na pódiu 
neměli snad od otevření 
Studia Wella … „ ,podotkl s 
úsměvem Honza Hájek při 
vyhlášení výsledků soutěže pro 
mladé kadeřníky WELLA 
JUNIOR CUP 2014! 

WELLA JUNIOR CUP 2014 



WELLA JUNIOR CUP 2014 

Úkolem soutěžících bylo 
ztvárnit moderní pánský 
střih a zaujmout porotu.  
A že se jim to povedlo! 
 
Naši školu reprezentovala 
žákyně Tereza Pechátová 
3KB ze smluvního 
pracoviště Angel paní  
L. Bártové. 
 
Tereza získala krásné  
3. místo.  
 



Užili jsme si zábavu 
 

V rámci Evropského dne sousedů se konala v areálu školní zahrady 
akce Dvůr plný zábavy. O tom, že si účastníci sobotní odpoledne 
opravdu užili, není pochyb. Na své si přišly především děti, které 
hned v úvodu zabavila pohádka v podání školního spolku 
ŠkrALLoUP. Po divadelním představení čekala na všechny celá řada 
zajímavých aktivit.  

EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ – Dvůr plný zábavy 



EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ – Dvůr plný zábavy 

S nevšedními účesy a kresbou na obličeji neodcházely jen děti, ale 
i spousta dospělých návštěvníků. 
 

 V obležení bylo i stanoviště výtvarné a oděvní dílny, kde si každý 
mohl vytvořit originální placku, sáček na mobil či ozdobný šperk. 
 

 Nechyběly ani sportovní aktivity. Zahráli jsme si petanque, fotbal 
a skákali jsme přes švihadlo.  
 

Spálené kalorie jsme pak doplnili opečenými buřty a výborným 
občerstvením, které připravily naše žákyně ve cvičné kuchyni. 



EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ – Dvůr plný zábavy 

A co dodat závěrem? Snad jen to, že bychom si přáli více takových setkání. 

http://www.issziv.cz/wp-content/uploads/2014/05/LetakDenPlnyZabavy2014.jpg


 
„Houpání na vlnách Vltavy, příjemné ledňáčkovské 
osvěžení a zajímavé vyprávění lodního kapitána 
zahájilo náš den v Praze.“ Adéla Mjahká 
 
„Netradiční na výletě byla stopovačka! Kromě jedné zatoulané 

skupiny jsme všechny do cíle došly poměrně bez problémů.“ 

Kateřina Smolejová 

 

„V Praze se mi moc líbilo, dozvěděly jsme se 
spoustu zajímavostí o stavbě Karlova mostu.“ 
Kristina Šmídlová 
 
„Děkujeme za příjemně strávený den“ Zdeňka Lukešová a 
Miloslava Langová 
 

O tom, že každý Tajný výlet do Prahy má neopakovatelnou atmosféru 
se na konci května  2014 přesvědčila i děvčata ze 3KB!  

http://www.issziv.cz/wp-content/uploads/2014/05/011.jpg


  ČERVEN 

Školní rok 2013/2014 



TURISTICKÝ KURZ 

Turistický kurz žáků 2. ročníků se v letošním školním roce konal na 
Lipně.   
Počasí nám ve dnech kurzu od 8. června do 12. června 2014 
skutečně přálo, užívali jsme si opravdové letní dny! 
 

 Ubytování jsme si zajistili na velké chatě Lanovka. 



TURISTICKÝ KURZ 
Z nově vybudované vyhlídky na Slunečním vrchu jsme měli zážitek 
z jiné perspektivy a výhled na velkou část jezera Lipno. Uprostřed 
vyhlídkové věže, která je vrcholem Stezky korunami stromů, je 
postaven největší suchý tobogán v České republice, který je dlouhý 
52 m.  



TURISTICKÝ KURZ 

Během kurzu jsme využívali pro turistické pochody stezky při pobřeží 
jezera. 



TURISTICKÝ KURZ 

Žáci měli možnost plout na parníku Vltava severní částí Lipenské 
přehrady a současně si prohlédnout i jiná místa.  



TURISTICKÝ KURZ 

Po celý kurz nám přálo 
počasí, které bylo přímo 
tropické, takže jsme 
denně trénovali i 
plavání. Po večeři jsme 
zařadili sportovní hry 
jako beach volejbal, 
ringo i badminton. 



Ve středu 18. 6. 2014 jsme měli možnost v Praze navštívit jednu z 
nejúspěšnějších výstav roku – exhibici prací světově uznávaného 
ilustrátora a režiséra Tima Burtona. Pro mladé oděváře a návrháře 
byly ilustrace a návrhy postav známého umělce velkou inspirací. 

VÝSTAVA 

TIMA 

BURTONA 



V rámci pilotáže v projektu UNIV 3 získaly další účastnice novou profesní 
kvalifikaci. 
Závěrečné zkoušky Pilotáže programu Vizážistka (69-035-M)  proběhly ve 
dnech 28. 6. a 29. 6. 2014.  
 
Na jejich regulérní průběh dohlížely odbornice Ing. P. Somrová, Mgr. P. 
Chocholová, Š. Benešová, O. Knoblochová, I. Hančlová a A. Menzelová. 
 Kvalitu předvedených prací zhodnotily hodnotitelky Bc. K. Vodenková, Bc. M. 
Spoustová a K. Nosková.  
 
Všechny účastnice kurzu uspěly a obdržely certifikáty. 



Pilotáž programu Vizážistka (69-035-M) byla úspěšně 
dokončena, ISŠŽ nabízí další ze svých projektů! 
 

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň,  
Škroupova 13 
 
Nabízí od 1. 9. 2014 v rámci pilotáže v projektu UNIV3 
získání profesní kvalifikace. 
Manikérka a nehtová designérka (69-024-H) 
Zahájení pilotního ověřování v případě dostatečného 
počtu uchazečů (minimálně 8 uchazečů) proběhne podle 
harmonogramu uvedeného v přihlášce. 
 
Dokladem potvrzující úplnou profesní kvalifikaci je 
Osvědčení o profesní kvalifikaci. 



Obrovským úspěchem pro naše mladé návrhářky skončila 
mezinárodní soutěž FASHION GAMES v Praze.  
 
Do finále postoupilo celkem sedm kolekcí a hned dvě z nich 
vytvořily naše žákyně. 
 
Letošním tématem pro tvorbu kolekcí bylo téma: „Fashion: to 
be or not to be …“ 



Finále se odehrálo v 
pražském Divadle 
Kalich dne 18. 6. 2014. 
V odborné porotě 
soutěže zasedla jako 
předsedkyně MgA. 
Monika Drápalová, 
Miroslav Bárta, 
Jaroslav Česlav a 
Jaroslava Brabcová 
Pecharová  



Tři měsíce intenzivní práce na modelech i choreografii pro přehlídky 
přineslo našim  návrhářkám ze druhého ročníku skvělé umístění. 



Dagmar Dolíhalová se umístila na třetím místě a Kateřina 
Kozáková obsadila druhou příčku! 
 
Návrhy kolekcí vznikaly pod vedením Mgr. Roberta Hořínka a 
realizace modelů pod odborným dohledem Bc. Lenky Poláškové. 



Malířský kurz v Chanovicích 

Již tradičně proběhl ve dnech 18. 
5. – 23. 5. malířský kurz pro žáky 
oboru Modelářství a návrhářství 
oděvů v krásném a přívětivém 
prostředí Chanovic.  



Malířský kurz v Chanovicích 
Inspirativní prostředí umožnilo vznik kreseb a maleb, ale i možnost prakticky si vyzkoušet možnosti 
land artu. 



Malířský kurz v Chanovicích 

Inspirativní prostředí umožnilo vznik kreseb a maleb, ale i 
možnost prakticky si vyzkoušet možnosti land artu. 



Malířský kurz v Chanovicích 

Kromě samotné tvůrčí práce jsme zhlédli expozici tradičních řemesel. 
Starosta obce pan Klásek nás provedl místní školou umístěnou 
v zámeckém objektu a přiblížil historii Chanovic. 



Malířský kurz v Chanovicích 
Snažení mladých návrhářů přiblíží výstava, která se zde uskuteční od 4. října 2014. 
Vernisáž spojená s módní přehlídkou proběhne od 13.oo hodin v zámeckém areálu.  



Projekt byl zahájen a slibně pokračuje … 
 

Projekt Modernizace a inovace výuky odborných 
předmětů a praktického vyučování byl zahájen dle 
harmonogramu.  
V průběhu 1. MZ došlo k podepsání Smlouvy o 
podmínkách poskytnutí dotace a po přiznání finanční 
podpory z programu NUTS II Jihozápad byla 
zpracována dokumentace stavebních úprav MPV 
Křimická 3.  
 
Proběhla také výběrová řízení na stavební úpravy 
prostor a došlo k vyhodnocení nabídek. Podpisem 
Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem byly zahájeny 
stavební práce. Dle harmonogramu mají být hotovy i 
s kolaudací v červenci 2014. 
 

Operační program ROP NUTS II Jihozápad 

V současné době probíhají VŘ na dodávku technologického zařízení pro potřeby výuky. 
 

http://www.issziv.cz/2014/04/operacni-program-rop-nuts-ii-jihozapad/


Operační program ROP NUTS II Jihozápad 

Číslo výzvy  19 

Prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí 

Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 
odborného školství 

Registrační číslo 
projektu 

CZ.1.14/2.4.00/19.02580 

Název projektu  Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a 
praktického vyučování v Integrované střední škole 
živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 

Datum zahájení 
realizace projektu 

1. 9. 2013 

Datum ukončení 
realizace projektu 

28. 11. 2014 

Financování projektu 85% dotace z ROP NUTS II Jihozápad 15% Plzeňský  kraj a ISŠŽ, 
Plzeň, Škroupova 13   
 

http://www.issziv.cz/2014/04/operacni-program-rop-nuts-ii-jihozapad/


Operační program ROP NUTS II Jihozápad 

Cílem projektu je vytvořit prostorové a technické podmínky pro moderní 
odbornou a praktickou výuku oborů Kadeřník a Kosmetické služby, Modelářství 
a návrhářství oděvů a Oděvnictví  a přizpůsobit  kvalitu a zaměření výuky 
potřebám trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost absolventů těchto oborů. 
 
Specifické cíle projektu: 
 
 vybavit stávající učebnu pro odborné předměty a praktického vyučování oboru 
Kadeřník (Škroupova 13) moderním přístrojem pro diagnostiku vlasů a vlasové 
pokožky,  doplnit profesionálními kadeřnickými nůžkami. 

 
 
 zřídit novou učebnu praktického  vyučování  oboru Kosmetické  služby (Křimická 
3) a vybavit ji moderními přístroji- diagnostickým přístrojem pro kompletní 
diagnostiku pleti včetně IT techniky pro vizualizaci výstupů diagnostiky, 
profesionálním přístrojem pro suchou pedikúru  a  manikúru s  příslušenstvím, 
přístrojem k péči o pleť a přístrojem pro lymfatickou drenáž. 
 

http://www.issziv.cz/2014/04/operacni-program-rop-nuts-ii-jihozapad/


Operační program ROP NUTS II Jihozápad 

Specifické cíle projektu: 
 
 modernizovat stávající prostory praktického vyučování oborů Modelářství a 
návrhářství   oděvů, a  Oděvnictví  (Křimická 3) a zřídit zde dvě plnohodnotné 
učebny praktického vyučování těchto oborů v souladu s hygienickými normami. 

 
 vybavit modernizované učebny oborů Modelářství a  návrhářství   oděvů, a 
Oděvnictví  moderními  šicími stroji ,  žehlící technikou včetně dostatečných 
prostorných pracovních ploch pro střihovou přípravu.  
 
 nahradit stávající neaktuální  oděvářský  SW moderním SW systémem 
pro  automatizovanou konstrukci a stupňování  oděvních střihů a tvorbu 
střihových poloh a umožnit jeho plnohodnotné využívání jak v modernizovaných 
učebnách , tak ve stávající PC učebně pro výuku odborných předmětů 
(Škroupova  13). 

: 

http://www.issziv.cz/2014/04/operacni-program-rop-nuts-ii-jihozapad/


  ČERVENEC 

Školní rok 2013/2014 



Závěrečná pedagogická rada 

Referování o úspěšném plnění ŠVP, činnosti jednotlivých 
předmětových komisí a zprávy o práci pedagogů i studentů nemusí 
být vždy jen nudnou záležitostí. O tom se přesvědčil každý, kdo 
navštívil závěrečnou pedagogickou radu 3. července 2014. 

I letos se rada konala na krásné školní zahradě a byla spojená s 
milým posezením a občerstvením! 
 

Školní rok za námi, doba dovolených před námi – bylo o čem 
diskutovat! 



Závěrečná pedagogická rada 



Plnění plánu EVVO ve školním roce 2013/2014 

Žáci během roku navštívili Dny vědy a techniky, JE Temelín, ZOO 
Plzeň, Hruškovu zahradu a podnikli přírodovědně zaměřenou 
vycházku v okolí plzeňských rybníků. Zapojili se do péče o školní 
zahradu, kterou využívali jako zelenou učebnu. 



Plnění plánu EVVO ve školním roce 2013/2014 

Podařilo se nám také nashromáždit velké množství elektroodpadu, 
za jehož odevzdání jsme obdrželi v programu Recyklohraní 
dostatečný počet bodů, za které jsme nakoupili učební pomůcky. 
 



Naši žáci jsou úspěšní i po složení závěrečných zkoušek 

Nikdy nebylo tak snadné naučit se rychle vše, co potřebujete vědět! 
 
Toto bylo mottem letošní Wella Letní akademie 2014. 
Důkladná příprava na vstup do zaměstnání je důležitou součástí úspěšné kariéry 
každého z vás.  Wella nabízí maximálně účinný způsob, jak se stát profesionálem 
v rekordně krátkém čase. Speciální program LETNÍ AKADEMIE 2014 nabízí 10 
dní doslova nabitých informacemi. Vybírá pro zájemce témata, se kterými se 
v praxi setkávají a v každém z nich se věnuje tomu nejpodstatnějšímu. 

Letos se rozhodla zúčastnit i naše čerstvá 
absolventka Karolína Machovičová. 
Závěrečné zkoušky složila na výbornou –  
s vyznamenáním! 
 
A stejně úspěšná byla i na Letní Wella 
akademii! 



Naši žáci jsou úspěšní i po složení závěrečných zkoušek 

Žádná nudná školení a přísné osnovy. Karolínu  bavilo získávat nové informace 
při hravé teorii a profesionální praxi společně s Wella odbornými trenéry  
v útulném prostředí Studia Wella.  
Na závěr Letní akademie obdržela ZLATÝ Certifikát a byla nejúspěšnější 
absolventkou!!! 


