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Setkání škol 

Setkání ředitelů škol a školských zařízení 
 
Naše škola uspořádala dne 8. listopadu 2018 ve školním restauračním zařízení Pyramida 
setkání ředitelů základních škol a školských zařízení, kterého se též zúčastnili výchovní 
poradci jednotlivých základních škol. Pozvání přijala též Mgr. Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, starosta Nového Města nad Metují, pan 
Petr Hable a zástupci Odboru školství Krajského úřadu Hradec Králové – Mgr. Jana 
Fišerová a RNDr. Jiří Ort. 

Školy v regionu mají jistě stejné nebo podobné problémy, takže existovala řada témat,  
o kterých jsme mohli dlouze diskutovat, popřípadě hledat společná řešení.  

Program setkání zpestřil vzdělávací blok – seminář zaměřený na otázky komunikace 
s partnery, zejména jednání v obtížných situacích. Lektorkou byla Mgr. Bc. Miluše 
Urbanová PhD.  

 
 

  

Autor: Redakce časopisu 

Foto: Hana Holečková 
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Naše škola nabízí studium těchto oborů 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Odborná škola                                                  
Nové Město nad Metují 
Tříleté učební obory 

Cukrář    
Kuchař - číšník     
Pečovatel  
  

Dvouleté učební obory 
Rodinka    
Pekař     
Šička  
Příprava pro život - praktická škola  
 

Odborná škola Broumov 
Tříleté učební obory 

Kuchař - číšník 
Prodavač 
 

Dvouleté učební obory 
Pekař    

Odborná škola  
Opočno 
Tříleté učební obory 

Kuchař - číšník 
Zemědělec 
Zahradník - květinář 
Opravář zemědělských strojů 
Prodavač 
Truhlář - dřevař    
Autoopravář    
Zámečník - údržbář  
  

Dvouleté učební obory 
Zedník   

Střední průmyslová škola                                          
Nové Město nad Metují 
Maturitní obory 

Aplikace počítačů v technice a robotice 
Počítačový design a reklama 
Robotika a automatizace ve strojírenství 
Počítačová podpora strojírenské výroby 
Administrativa a dokumentace 
Mechanik strojů a zařízení 
 

Maturitní obory s výučním listem  
Mechanik seřizovač - programátor CNC 
strojů 
 

Tříleté učební obory 
Obráběč kovů 
Strojní mechanik 
Karosář 
Kadeřník 

Střední průmyslová škola,  
Odborná škola a Základní škola 
Nové Město nad Metují 

www.skolynome.cz 
e-mail: 
sekretariat@skolynome.cz  
tel.: 491 474 195 

   Den otevřených dveří  
    8. 2. 2019 14 – 18 hod. 

 

„TVOJE ŠKOLA“ 
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Informace o studijních oborech  
 

- 18-02-M/01 Informační technologie 
 

Aplikace počítačů v technice a robotice 
 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání s maturitní 
zkouškou s cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti programování aplikací, robotů, správy 
různorodých hardwarových prostředků a počítačových sítí. Uplatnění mohou absolventi hledat i vdalších 
oborech informačních technologií jako technik, grafik, pracovník uživatelské podpory, tvůrce webových 
stránek a další. Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách nebo mohou 
získané znalosti a dovednosti využít ve vlastním soukromém podnikání. 
 

Počítačový design a reklama 
 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání s maturitní 
zkouškou s cílem připravit je zejména na pozice webdesignera nebo grafika v reklamních a grafických 
studiích. Uplatnění mohou absolventi hledat i v dalších oborech informačních technologií jako technik, 
správce sítě, pracovník uživatelské podpory, programátor a další. Absolventi oboru mohou pokračovat  
v dalším studiu na vysokých školách nebo mohou získané znalosti a dovednosti využít ve vlastním 
soukromém podnikání. 
 

- 23-41-M/01 Strojírenství 
 

Robotika a automatizace ve strojírenství 
 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 
Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti z oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby 
a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření. V průběhu studia 
využívají moderní informační technologie ve všech předmětech technického i humanitního zaměření. 
Součástí studia je praktická výuka zpracování materiálů, svařování, obrábění kovů a programování CNC 
strojů. V rámci výuky CAD technologií mohou získat certifikát AUTODESK ACADEMIA.  
Ve 3. a 4. ročníku si osvojí znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, automatizace a robotiky. Absolventi 
oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. 
 

Počítačová podpora strojírenské výroby 
 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 
Patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s budoucností. Je zaměřen hlavně na skloubení práce 
konstruktéra a designéra v jedné osobě. V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát 
AUTODESK ACADEMIA. Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné 
strojírenské předměty, jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v 
CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby). Absolventi 
oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. 
 

Administrativa a dokumentace 
 

Obor je vhodný především pro dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 
Nabízí ekonomické znalosti, cizí jazyk a také vzdělání v odborných předmětech - marketing, 
management, práce s informačními technologiemi, technická dokumentace. Pozornost je věnována výuce 
počítačových programů, ve kterých se studenti učí tvořit a upravovat texty, tabulky a grafy, a zvládnutí 
různých komunikačních aplikací. Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých 
školách nebo využít nabídky zaměstnání od podniků tradičně spolupracujících se školou nebo nově 
vznikajících zahraničních firem. 
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- 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 
 
Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou 
s možností získání výučního listu v oboru obráběč kovů ve 3. ročníku. Studenti získají praktické znalosti 
v třískovém obrábění materiálů. Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. 
Mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v CAD systémech. Absolventi 
oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. 
 

- 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
 
Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent dovede seřizovat, 
obsluhovat, montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a 
zařízení a svařovat běžnými technologiemi. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, 
zkoušení, použití a zpracování. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým 
postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání 
a předávání uživateli. Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. 
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Foto Rubrika 

Kudowa - Zdrój 
Kaple lebek 

 

Kostnice v polském městě Kudowa-
Zdrój v části Czermna, dříve česky 
nazývaná Německá či Velká 
Čermná na území historického 
Kladska, v tzv. Českém koutku, jen 
několik desítek metrů od hranic s 
Českem. Jde o jedinou podobnou 
památku na území Polska. Nachází 
se těsně vedle místního kostela  
sv. Bartoloměje apoštola. Byla 

zbudována v roce 1776 místním farářem, Čechem Václavem Tomáškem, který se 
spolupracovníky hrobníkem J. Langerem a kostelníkem J. Schmidtem sesbíral kosti  
z masových hrobů obětí třicetileté války, slezských válek a také epidemií cholery  
a přemístil je do malé kaple. 

 

 

Lázeňský park 

Velmi pěkný park ve středu města 
Kudowa-Zdroj. V létě příjemné 
posezení na lavičkách a i případné 
osvěžení u fontány. 
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 Hudební nástroje  

Zde netřeba co dodávat, hudební 
nástroje v Lázeňském parku, 
zhotovené zdatným nebo zdatnými 
kováři, které dokážou velmi 
zaujmout. Mezi květinami se 
nachází ještě dirigentský pult a od 
něj je pěkný pohled na nástroje - 
klavír, basu a harfu.  

 

Town Hall 

Kudowa-Zdrój je město, kde můžeme 
najít mnoho krásných budov a jedna 
z nich je radnice Kudowy-Zdrój. 
Radnice v Kudowě se nachází v ulici 
Zdrojowa 24. Není příliš stará, protože 
byla postavena v první polovině  
19. století. Zajímavostí je, že budova 
je přístupná turistům. Můžeme si 
prohlédnout historické interiéry  
a dokonce obdržet bezplatného 
průvodce po okolí. V budově radnice 
sídlí radnice, městská garda a Úřad 
pro civilní registraci. 

 

 

 

Autor: Zbyněk Prouza 
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Autor: Lukáš Hrnčíř 

Cestovatelská rubrika 

Jak jsem projel téměř půl Evropy „zdarma“? 
Můj příběh začíná v únoru 2017. Prohlížel jsem si „zeď“ na facebooku a jelikož mě cestování 
baví a jsem v několika cestovatelských skupinách, zahlédl jsem příspěvek nějakého muže, co 
právě asi prožíval krizi středního věku a pohoršoval se nad tím, za co Evropská unie vyhazuje 
peníze a proč to je zase jen pro mladé. Trochu jsem se nad tím pousmál a ten odkaz, co k tomu 
přiložil, jsem hned rozklikl a vyskočilo na mě „Je vám 18? Chcete zažít trochu dobrodružství? 
Pokud ano, zkuste Discover EU.“ 
Tento program spočíval v tom, že patnáct tisíc Evropanů, kterým je osmnáct let, obdrží Interrail 
Pass Ticket, což je „lítačka“ na vlaky (také některé autobusy a trajekty) po Evropě. To znělo až 
podezřele dobře, ale za pokus nic nedám, že? Po nekonečné registraci mě čekal test, s kterým mi 
trochu pomohl Google. A pár dní nato mi přišel mail, že jsem mezi vybranými, to jsem popravdě 
ani neočekával, protože se tam hlásilo přes sto tisíc lidí. Následoval další „milion“ formulářů a po 
pár dnech mi přišla obálka, ve které byl Interrail s mým jménem, v tu chvíli mi došlo, že to celé 
je pravda a že nás čeká parádní výlet. 
V den „D“ jsem si sbalil svých „pět švestek“ a kolem páté hodiny ranní sedím v autobuse směr 
Hradec Králové, kde se setkávám se svou spolucestující a vyrážíme přes Pardubice do Vídně, 
kde si dopřejeme oběd a sedáme na vlak do Benátek. Alpami cesta ubíhala hezky, alespoň se 
bylo na co dívat. Do Benátek jsme dorazili ve večerních hodinách, rychle najít hotel, sehnat 
večeři, naplánovat zítřek a jít spát. O zajímavém pokračování naší cesty se dočtete v dalších 
číslech našeho časopisu.   
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Autor: Tereza Jareišová 

English camp 

Od 30. 6. do 7. 7. 2018 jsem se již druhým rokem zúčastnila English campu v Deštném 
v Orlických horách. První den jsme se ubytovali, popovídali si trochu s Američany a poté 
hráli seznamovací hry. Následovala večeře a večerní program, na kterém nás roztřídili do 
skupin dle znalostí angličtiny. Potom jsme se vydali na místa, kde naše skupiny měly mít 
večerní diskuze a hodiny angličtiny. Každý den byl stejný program – 8:00 snídaně, 9:15 
hodiny angličtiny, 12:30 oběd, 13:15 volný čas, 15:30 odpolední program, 18:00 večeře, 
19:15 večerní program, 22:00 noční aktivity a večerka 24:00. Program byl velice nabitý, 
ale z campu jsme si odnesli opravdu hodně. Během campu jsou také večírky - havajský  
a oslava 4. července (Američané slaví den nezávislosti), vodní den a celodenní výlet. 
Pokud vás odrazuje křesťanství a myslíte si, že se tam budete každou chvíli modlit, 
opravdu tomu tak není. Programy se skutečně týkají bible a boha, ale to nemá absolutně 
žádný vliv na množství zábavy a na báječné zážitky z campu. Nikdo vás tam nutit nebude, 
naopak si rádi vyslechnou názor od toho, kdo v boha nevěří. Já osobně jsem si English 
camp užila. 
Zajímavé příběhy jsme vyslechli v podání Američanů i z bible, a věřte, že vám to pomůže 
trochu se vylepšit v angličtině a být si jistější. 
Určitě se další rok zúčastním znovu a pevně doufám v to, že ani vy se nebudete bát to 
zkusit. 
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Autor: Redakce časopisu 

Kde jsme všude byli 

ZŠ - Zoo Dvůr Králové nad Labem  
 
 

Dne 24. 10. 2018 žáci  
7. ročníku ZŠ navštívili ZOO 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Seznámili se nejen se zvířaty, 
ale i s ukázkami jihoafrické 
vesničky a afrického městečka 
„Tiébélé“. Velkým zážitkem 
pro ně byly i lanové 
prolézačky v podobě hradu. 

 
 

 
 

ZŠ – Návštěva Městské knihovny  
 

 
 
Dne 26. 10. 2018 žáci 7. ročníku 
ZŠ navštívili Městskou knihovnu 
v Novém Městě nad Metují, kde 
proběhla přednáška „ O vzniku 
samostatného československého 
státu“. Poté si prohlíželi knížky 
dle vlastního výběru. 
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Kde jsme všude byli  

Odborná exkurze prodavačů z Opočna v Pardubicích 

 
Dne 11. 10. 2018 žáci třídy 1.V oboru „Prodavačské 
práce“ navštívili v rámci předmětu „zbožíznalství“ 
Perníkovou chaloupku. Při exkurzi se seznámili 
s vývojem perníku a jeho výrobou. V rámci obchodního 
provozu pak navštívili obchody v obchodním centru AFI 
Palác v Pardubicích. Ve vybraných obchodech žáci plnili 
zadané úkoly. Exkurze se všem velice líbila a své nové 
poznatky mohou využít při výuce.  
 
 
 
 

 
 

Škola hrou 
 
Dne 18. října 2018 se uskutečnila na pracovišti v Opočně oblíbená akce „Škola hrou“. 
Tato soutěž seznamuje hravou formou žáky základních škol s obory naší školy. Žáci si při 
ní vyzkouší na jednotlivých stanovištích různé úkoly z našich oborů vzdělávání v Opočně, 
v Novém Městě nad Metují a v Broumově. Letos se soutěže zúčastnilo 39 žáků ze šesti 
škol. Vítězem se stala Základní škola Opočenská z Dobrušky.   

Autor: Mgr. Hejduková Ivana 
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Kuchaři, cukráři – říjen 2018 

Ukázka flambování a přípravy kávy 
 
Dne 12. 11. 2018 navštívili žáci oboru „Cukrář“ budovu "kasáren", kde jim studenti oboru 
„Gastronomie“ pod vedením pana učitele Šubrta předvedli flambování palačinek  
a přípravu různých druhů kávy. 
 

                   
 
"Týden vzdělávání dospělých" na Úřadu práce v Náchodě 
Dne 12. 11. 2018 se naše škola prezentovala na akci "Týden vzdělávání dospělých" na 
Úřadu práce v Náchodě. Žákyně oboru „Kuchař“ inspirovaly návštěvníky lívancovými 
variacemi a žákyně oboru „Zahradník – květinář“ předváděly aranžování podzimních 
věnců.  
 

 
 
    
  

Autor: Redakce časopisu 
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Internátní rubrika ZŠ a Opočno  

Pečení vánočního cukroví 
Venku se nám začíná probouzet 
podzim, čili ideální příležitost trávit 
čas v kuchyni. S děvčaty internátu 
Králíček jsme se rozhodli upéct 
šlehačkové cukroví, takovou malou 
přípravu na pečení vánočního cukroví. 
Pohoštění dostali také ostatní výchovné 
skupiny a učitelé ve škole. Pečení nás 
moc bavilo a všichni nám cukroví 
chválili. Už se těšíme na další pečení, 
tentokrát už ve vánočním duchu. 

 
 
Sokolníci 
V říjnu se konalo v Opočně tradiční setkání 
sokolníků. Účastníky jsme přivítali na našem 
internátě jako každý rok. Měli jsme i možnost 
setkat se s nimi na nádvoří opočenského zámku 
při slavnostním zahájení sokolnických lovů, kde 
s námi ochotně diskutovali a odpovídali nám na 
naše dotazy. 

  

Autor: Veronika Kuřátková 
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Hradčany – Internát OŠ 

Dne 6. 11. 2018 jsme v rámci zájmové činnosti 
vyrazili na bowling na Rychtu v Novém Městě nad 
Metují. S heslem - „Úsměv na tváři, když 
bowlingová koule na kuželky naráží“ - se nám akce 
vydařila.  

 
 
 
 

 
Internátní rubrika SPŠ  

Domov mládeže pomáhá připravovat výstavu  

Domov mládeže Kasárna se 
v posledních dnech podílí na 
přípravě vánoční výstavy, 
kterou pořádá naše škola. 
Děvčata ve svém volném 
čase vyrábí překrásné 
vánoční ozdobičky. Díky 
tomu, že pomáháme 
s organizací takových akcí, 
se ukáže, jak jsme šikovné. 

Autoři: Tereza Kopecká, Jiří Burian 
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Gladiator Race Praha 
 
Tentokrát nás naše cesty zavedly na Gladiator Race v Praze. Konal se kousek u Černého 
Mostu v areálu Plechárny. Tento víkend byl speciální. Po celoročním snažení si běžci šli 
pro „Triumphalis“. Člověk, který za celý rok zaběhl všechny noční nebo hlavní závody, 
získá Triumphalis. V pátek byl tradiční noční závod, dlouhý přibližně 4 km a na trase s 20 
překážkami. Trasa závodu byla velmi málo osvětlená, tudíž čelovka byla nutnost. I přesto 
se našlo pár odvážlivců, kteří běželi bez ní. Nejrychlejší běžec dorazil do cíle s časem 
26:36.08. V sobotu se konal první hlavní závod. Připravili jsme se na start a vyrazili 
tentokrát pohodovým tempem na první překážku, a to zvedání sudů. Následoval „monkey 
business“. Úkolem bylo přehoupnout se přes gymnastické kruhy. Náhle nás přivítala nová 
překážka v podobě laserových pušek. Úkol zněl jasně. Z pěti pokusů jsme museli alespoň 
jednou trefit terč. Naštěstí se mi to na pátý pokus povedlo a nemusel jsem běžet handicap. 
I přes nepříznivé počasí nechyběly překážky s vodou, plazení se vodním příkopem pod 
ostnatým drátem nebo sítí. Čekaly nás i překážky, které už důvěrně známe, jako atlas 
stone (nošení 30 kg kamene), piny (dřevěné kolíky, které se dávají z díry do díry na 
dřevěném prkně rovnoběžném se zemí), corny (podlézání a nadlézaní šesti dřevěných klád 
za sebou), až přes poslední překážku skatepark. Od posledního závodu jí organizátoři 
zvýšili o 60 cm, tudíž je mnohem obtížnější, než bývala. Doběhli jsme a získali jsme náš 
vysněný Triumphalis. Náš cíl pro rok 2018 byl splněn. Teď už nás jen čeká Gladiator 
Race Taxis v Pardubicích. Po závodě přišel menší úklid tratě a příprava na nedělní závod. 
Hlavní událost, o které jsme se dozvěděli až v sobotu ráno, byl příjezd mistryně světa 
v OCR Stanislavy Babuškové. V pátek běžela v Londýně závod na 3 km a vyhrála ho. 
Nikdo tomu nemohl uvěřit. Vtipné bylo, když jsme se dozvěděli, že při sobotním závodu 
na 15km a 99 překážek zvítězila také. Nikdo se už nedivil. V neděli přijela a jako by se 
nechumelilo, zaběhla i závod v Praze, získala Triumphalis a i tady vyhrála. Všichni jí 
gratulovali a vyzdvihovali ji. Poté nás čekal už „jen úklid“. Ve dvě ráno jsem se konečně 
dostal domů a byl čas jít spát.  
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Autor: Vít Šnopl 

Hasiči  

Ptáte se, jak je to s dobrovolnými hasiči z Nového Města nad Metují? Jsou to lidé jako 
všichni ostatní. Chodí do práce, mají rodiny a starají se o ně. Ale k tomu všemu jsou ještě 
ve výjezdové jednotce. Když se ozve pager a je výjezd, tak je jedno, co právě dělají. Jestli 
zrovna jedí, hrají si s dětmi nebo spí. Vstanou a utíkají co nejrychleji do hasičárny. 
Musíme spěchat, protože máme na doběhnutí a převlečení pouhých pět minut. Někomu se 
to může zdát jako dlouhá doba, ale občas je to na hraně a uteče to jako voda. Jezdíme ke 
všem výjezdům v okolí, stejně jako profesionální hasiči. Vždy vyjíždí „Renault“, ve 
kterém máme všechny potřebné věci a náčiní. Když je třeba, přidá se k němu i žebřík nebo 
„Tatra“. Minimální počet jsou čtyři lidé, ale stejně se nás vždy seběhne víc. Jezdíme od 
menších výjezdů, jako je otevírání dveří nebo únik nebezpečných látek (benzín, nafta), 
přes odklízení stromů ze silnice a pomoc, až k autonehodám a požárům. Hasiči jsou takoví 
pilní mravenečci. Děláme v podstatě vše na rozdíl od policistů a záchranářů. Každý má 
jiný důvod, proč se přidal k JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) a k výjezdové 
jednotce. Někdo chce pomoci společnosti, jiný mít pocit, že dělá něco smysluplného  
a jsou tam i tací, kteří to berou jako přípravu na budoucí práci profesionálního hasiče. 
Jedno je jisté. Všichni to děláme dobrovolně a také proto, že to milujeme. Je jedno, že nás 
výjezd vzbudí ve 3 ráno a nestihneme si ani odskočit na toaletu. Za ten pocit 
zadostiučinění, že děláme něco správného, to stojí. 
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Autoři: Milan Roleček, Vít Šnopl 

Klub Robotů 

Zajímají vás technologie, jste technicky zaměřený typ nebo se jen chcete naučit něco o 
programování a výrobě robotů? V tom případě je pro vás kroužek mechatroniky to pravé 
ořechové.  Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad 
Metují nabízí mládeži kroužek mechatroniky. Zájmový kroužek je určen pro děti od 7. do 
9. třídy. Získáte nové technické dovednosti, naučíte se nejdůležitější postupy při 
programování. Dále se zde bude konat výuka z oborů elektroniky, elektrotechniky, 
pneumatiky a mechaniky. Budete si moci sestavit autíčka, převodovky, manipulátory a 
roboty. Vše bude probíhat individuálně podle zájmu každého člena. Můžete se přijít 
podívat každou středu od 15:30 do 17:30 do SPŠ v ulici Československé armády 376. 
Kontaktní email a telefonní číslo na vedoucího kroužku, pana Milana Rolečka -
milan.rolecek@skolynome.cz, 728 405 631. Těšíme se na nově příchozí členy. 
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