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Místo úvodu – infoservis ředitelky školy
Zhodnocení prvního čtvrtletí
Výsledky pedagogické rady jsou vcelku příznivé, všechna sledovaná kritéria
(průměrná absence, prospěch, chování, atd.) jsou v průměru za školu
o malinko lepší než ve stejném období loňského školního roku. Určitě je však
co zlepšovat. Někteří žáci nezachytili správně začátek školního roku a již je
potřeba hodně přidat a předejít problémům v pololetí. K dispozici je Vám
rozšířené školní poradenské pracoviště, konzultace vyučujících, odkazy na
výukové zdroje na webu. Veliké úspěchy jsme slavili v soutěžích, zejména –
Logistik Junior 2016, fiktivní firmy na veletrhu v Mostě. Probíhají zajímavé
exkurze, přednášky, besedy, které propojují výuku s praxí. Většinu lze vidět
na školním FB, sdílejte s námi.
Děkuji všem učitelům a studentům, kteří se zapojují do prezentačních akcí
školy.
Novinky ve školství Odklad povinné maturity z matematiky – hlavním
důvodem navrhovaného odkladu povinné maturity na odborných školách
jsou připravované změny financování regionálního školství, které by měly být
spuštěny v roce 2018. Školy už nebudou placeny podle počtu žáků, takže by
nemusely bojovat o každého žáka. Navíc by nový systém financování měl
umožnit dělení tříd na výuku matematiky do skupin, což by mohlo zlepšit
kvalitu výuky tohoto předmětu.
Přijímací řízení – dvě přihlášky se budou odevzdávat do 1. 3., nikoliv do
15. 3. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme opět čtyřleté obory PED, LSF,
tříleté obory OS, MPPP – jedna třída denního studia každého oboru.
Nabídneme i nástavbové dálkové studium Podnikání.
Společné vzdělávání
Ve škole jsme rozšířili poradenské pracoviště, které všem žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami bude pomáhat v jejich rozvoji:
Ing. Brožíková – výchovně kariérový poradce, Mgr. Janovičová – metodik
prevence, Bc. Chylo – speciální pedagog. Rádi vám pomůžeme ve zlepšování
vašich výsledků, hledání podpůrných opatření, zajištění kompenzačních
pomůcek. Těší mě, že se nadaní a talentovaní žáci úspěšně zapojují do
soutěží a projektů.
Prevence rizikového chování
Usilujeme o to, aby naše škola poskytovala bezpečné prostředí, kde se budou
všichni cítit dobře, naučí se zejména zdravý životní styl pro budoucnost.
Máme připravenou celou řadu preventivních aktivit.
Přeji všem krásné vánoční svátky, radostné prožitky v roce 2017!
Dr. Štrynclová
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1 Kohezní pobyt 1.A
Naše třída 1.A se v rámci projektu „Na pohodu 2016" zúčastnila kohezního
pobytu, který se konal ve dnech 19.-21. září na chatě Lesanka na Mariánské
poblíž Jáchymova.
První den po rozdělení pokojů a vybalování jsme se začali seznamovat
povídáním o sobě a hraním společenských her. Druhý den na nás čekalo
ranní sezení, kde jsme shrnovali zážitky z předchozího dne. Poté nás opět
čekaly zábavné a seznamovací hry. Po vydatném obědě jsme si vyšli na
oddychovou procházku do nedaleké vesničky. Po procházce jsme si užívali
volna, které jsme využili k odpočinku a zábavě. Poslední den ráno jsme si
sdělili zážitky z celého kohezního pobytu a začali si pomalu balit. Při čekání
na autobus jsme si udělali svou první společnou fotku. Naše třída si pobyt
velice užila.
Kateřina Kadlusová 1.A

Dny, které jsme tam spolu strávili, probíhaly hladce. Nikdo se nehádal, snad
jsme ani neudělali žádné problémy a podle mého názoru jsme splnili i to, co
bylo cílem celého kohezního pobytu: seznámit se, spřátelit se a naučit se žít
společně dohromady, když se budeme vídat další čtyři roky.
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Chtěla bych poděkovat našemu třídnímu učiteli za to, že nás vždy
poslal pro míč do lesa hned vedle hřiště. „Děkujeme, pane učiteli, děkujeme.“
A ještě k tomu fotbalu, podle mě, byl vážně skvělý, já jsem se cítila tak, že
jsme na hřišti byli všichni na stejné úrovni. Žádný učitel, žádní žáci. Byli
jsme tam a kopali jsme ve tmě do míče jako kamarádi, co si jen tak zašli
zahrát fotbal. Nikdo toho ale nevyužil a neobrátil to tak, že by přestal chovat
respekt k dospělému člověku a našemu třídnímu učiteli.
Co takhle zahrát si UNO? Abyste tak ze šesti her jednou vyhráli? Chvíli
se zastavím u ranních hodin, protože je vážně moc milé, když vás vzbudí
vaše kamarádka ve čtyři hodiny ráno a řekne vám „Ahoj, Zlatíčko“ a vy se
nevyspale ptáte, jestli už musíte vstávat, protože jste zmatení a nevíte, která
bije. Dopoledne, když jsme se o tom bavili u té zapeklité hry UNO, vyšlo
najevo, že to zlatíčko nebylo na mne, ale na jejího přítele, o kterém se jí
zdálo. Vážně milé, že?
V úterý jsme měli naplánovanou procházku do Jáchymova, ze které
neměl snad nikdo radost, kromě pana učitele, paní učitelky a paní Martiny.
Po návratu jsme se všichni shodli, že chceme jeden den celý volný, že si
budeme dělat, co potřebujeme, žádný kroužek, žádné naplánované aktivity,
proto jsme slušně požádali náš pedagogický dozor, respektive Terka
Buriánová mluvila za všechny a náš dozor nám naše přání dovolil. Ten den
byl odpočinkový, k večeru jsme si zašli na kávu a lívance, které tam dělali.
Poslední den jsme měli o aktivity navíc, protože se nám přesunuly z
druhého dne na poslední, když jsme ho chtěli mít volný, ale zvládli jsme vše
a po obědě nastal čas jet domů. Dlouho jsme čekali na autobus, než přijede
a začínali jsme se bát, že stojíme na špatné zastávce, ale pak jsme se dočkali
a náš
kohezní pobyt skončil a jelo se domů.
Zuzana Suchá 1.A
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2 Kohezní pobyt 1.OS
Jako všechny první ročníky, i 1.OS se zúčastnila kohezního pobytu.
Ten proběhl ve dnech 23. 9. - 24. 9. a to na chatě Lesanka.
Tento pobyt by se dal popsat pár slovy, ale radši se rozepišme! V pátek
23. 9. jsme vyrazili ráno v devět hodin z Karlových Varů autobusem na
kohezní pobyt, až na hlučící spolužáky byla cesta docela pohodová.
Když jsme dorazili na zastávku Mariánská zatáčka, už tam jsme
slyšeli, jak na nás naše paní třídní učitelka Mgr. Horáková lehce houkla a to
takto: ,,Okamžitě vypadněte od té silnice, vždyť vás něco srazí!" no nebyl to
krásný začátek!?
Na chatu jsme už pokračovali po svých, cesta trvala necelou hodinu.
Po příchodu na chatu jsme hned šli na první sezení s paní učitelkou
Mgr. Janovičovou, které bylo o tom, jak držet spolu a jak být dobrým týmem.
Podle mého názoru šlo o velmi zajímavé povídání.
Potom už jsme si šli vybalit věci, povléct postele a šli na oběd, po jídle
jsme si dali lehčí odpočinek na hřišti nebo jen tak na sluníčku.
Ve zbytku dne nás čekalo asi ještě pět různých sezení, ten den jsme si velmi
užili, ať už hraním různých her nebo povídáním mezi sebou.
Večerka byla udána ve 22:00, ale bylo jasné, že to asi nepůjde, poslední
hlasy utichly asi kolem první hodiny ranní.
Druhý den byl už jen o dvou sezeních, balení věcí a přípravě na odjezd,
zahráli jsme si pár zábavných her a naposledy si popovídali o naší třídě a šli
jsme si připravit věci na odjezd.
Kohezní pobyt většina spolužáku hodnotila kladně a někteří zase spíše jako
zbytečnost. Ale já to hodnotím jako velmi užitečně strávený čas.
Pavel Šejvl 1.OS
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3 Exkurze do Krajské knihovny tříd 1.A & 1.Z
Dne 14. 9. 2016 navštívily třídy 1.Z a 1.A Krajskou knihovnu v Karlových
Varech. Po srazu v 8:00 na Dolním nádraží, jsme šli jako třída 1.Z pěšky do
Krajské knihovny, kde jsme se měli setkat se třídou 1.A a poté se
rozhodnout, jaká třída navštíví knihovnu jako první. Naše 1.Z šla v
doprovodu naší třídní učitelkou pí. Schatzovou jako první.
V knihovně se s námi setkal její zástupce a vyprávěl nám o
jednotlivých odděleních. Dozvěděli jsme se, že knihovna vlastní cca 5 000
knih, od pohádek až po audioknihy s mluveným slovem. Po ukončení
prezentace knihovny jsme dostali nabídku se do knihovny zaregistrovat.
Po výměně jsme s paní učitelkou hráli seznamovací hry a čekali na
třídu pana učitele Polinského.
Jan Karas 1.Z
…exkurze se nám líbila hlavně proto, že jsme se neučili… To byl vtip. Šlo o
příjemné obohacení týdne.
Náš průvodce věděl o knihovně snad úplně všechno. Dozvěděli jsme se
hodně o její minulosti i přítomnosti. Průvodce nám také vysvětlil, jakým
způsobem se zařazují knihy a jak funguje půjčování a vracení knih nebo
čtení přímo v knihovně. Knihovna má také koutek, kde můžeme využívat své
notebooky. Je tam připojení wifi (což mnohé z nás jistě potěší). Knihovnice ví
o umístění knížek a o knížkách jako takových spoustu informací, v knihovně
se také nachází stroj, kde si můžeme vyhledat podrobné informace.
Přestože knihovna musí mít přísný řád, aby vše fungovalo, působila
přátelským a pohodovým dojmem. Po exkurzi jsme ještě podnikli procházku
do blízkého lesa. Byla sice zdlouhavá a náročná (a jak!), ale díky tomu bylo
po cestě dost času na to, abychom se seznamovali s jinými žáky.
Doufám, že se brzy dočkáme dalšího společného výletu. Děkuji učitelům,
panu průvodci a vám všem, že jste se zúčastnili.
Adéla Leňková 1.A
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4 Studentské volby 2016
20. 9. 2016 se konaly Studentské volby na Střední škole logistické
v Dalovicích. Tato akce se konala v rámci předmětu Logistika veřejné správy.
Volby na naší škole probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné.
Tříčlenná volební komise byla sestavena z řad studentů. Ve volební
místnost se proměnila učebna číslo 1 naší školy. Členové volební komise
vybavili místnost urnou a plentou.
Samotné volby začaly už velmi brzy. Volební komise dostala seznam
tříd, podle kterého pak postupně chodili studenti jednotlivých tříd volit. Žáci
se shromáždili ve volební místnosti, dostali hlasovací lístek a nahlásili
zapisovateli své jméno. Po této proceduře zaškrtl každý student za plentou
jednu z politických stran a volební lístek vhodil do urny.
Volební komise pak sečetla hlasy jednotlivých tříd a přiřadila je
k politickým stranám či hnutím. V každé třídě byla vysoká volební účast.
Konečné výsledky za celou školu byly poslány elektronicky k dalšímu
zpracování do Prahy. V našich školních volbách zvítězila strana Pro Zdraví a
Sport.
Všem účastníkům se tato akce líbila a doufáme, že se při příštích
volbách uskuteční znovu. Velké poděkování patří organizátorovi Bc. Janu
Chylovi a členům volební komise z 2. A: Dominiku Hegenbartovi, Josefu
Chovancovi a Lukáši Karafiátovi.
Lukáš Karafiát 2.A
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5 Horní nádraží v Karlových Varech a SŽDC
V úterý 22.11. 2016 se třída 2.Z zúčastnila exkurze na Horní nádraží v
Karlových Varech s SŽDC. Sraz byl na Horním nádraží, kde se následně
třída rozdělila do dvou skupin. První skupina se šla nejdříve podívat na
SŽDC. Já jsem byl účastníkem druhé skupiny, která se šla nejdříve podívat
do osobního vlaku RegioShark, přezdívaného lidově „Žralok“.
Tam se nám naskytla příležitost podívat se do kabiny strojvedoucího a
dostalo se nám názorné ukázky toho, co všechno tato kabina obsahuje a její
vybavení dokáže. Dostali jsme možnost vlak nastartovat nebo otevírat či
zavírat dveře. Takhle to možná vypadá, že jde jen o mačkání jednoho
tlačítka, ale není tomu tak. Jde o to, že kontrolní deska je plná takovýchto
"tlačítek" a každé dělá něco jiného, stále musíte mít na mysli tlačítko
bdělosti, které se musí mačkat každých čtyřicet vteřin již od zapnutí motoru.
Poté se naše skupiny vyměnily a my jsme se přesunuli do provizorního
stanoviště SŽDC. Tam se nacházeli dva hlavní výpravčí a jeden průvodčí,
který je takzvaně podporoval. Tato "provizorní kancelář" řídí vlakovou
dopravu ze směru Kadaň-Prunéřov až do Karlových Varů a ve druhém směru
přes Potůčky až do Německa. V minulosti každou takovou pobočku
obsluhovali dva průvodčí a jeden výpravčí, který řídil i výhybky na stanici.
Nyní tato pobočka v Karlových Varech nahradila sedm jiných poboček. Tímto
krokem vykonávají tři lidé práci jednadvaceti osob. Dále jsme diskutovali
o nehodách, jaké jsou obvyklé a jak většinou dopadají. Většina nehod
dopadá tragickou smrtí. Nejvíc sebevrahů je na Ústecku. Tady v Karlových
Varech a okolí většinou k sebevraždám na železnici nedochází.
Za třídu 2.Z František Strecker
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6 Předváděcí akce škol – Sokolov
ISŠTE Sokolov... Proti naší škole hotový obr, který bzučí jako úl hlasy všech
žáků a návštěvníků akce.
Všem se nám ulevilo, když se třída na chvíli vyprázdnila a mohli jsme
si sednout. Ihned však přicházeli další a další lidé. Možná jste si to
vyzkoušeli na vlastní kůži, když jste hledali, kam se vydat po základní škole.
Jednou z prvních věcí, které si všimnete, je to, že se na školu ptají
zejména rodiče, zatímco děti se schovávají za nimi s vyděšeným výrazem
v očích. Další věcí jsou žáčci, kteří ignorují vše, co jim říkáte a jen se na vás
dívají s pohrdavým výrazem, který vám připomíná, že nesmíte zareagovat
výchovným pohlavkem.
Všichni ti lidé se rozešli a nám se naskytla příležitost občerstvit se.
Varování pro všechny, je velmi jednoduché ztratit se při hledání bufetu!
Naším stánkem prošly stovky lidí, ať už zaujatých nebo znuděných. A
nejlepší část toho všeho? Naše škola má miniaturní vysokozdvižný vozík na
dálkové ovládání!
Akce v Sokolově byla velká, rušná a plná lidí. Všichni doufáme, že
příští rok uvidíme tváře mnoha nových studentů právě z této povedené akce.
Za dobrovolníky z řad žáků Anna Strnadová 3.A
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7 Podzimní Švýcarsko 2016
Dne 27. 9. 2016 kolem 24. hodiny začala naše výprava do Švýcarska. Před
námi bylo osm hodin cesty autobusem do Švýcarska, avšak touha a dobrá
nálada nám nechyběla.
Po dlouhé noci nás čekal první zajímavý zážitek. Přejezd trajektem přes
Bodamské jezero a projížďka německým městem Kostnice, ve kterém byl
upálen Mistr Jan Hus či Jeroným Pražský. První naší turistickou zastávkou
bylo malebné město Stein am Rhein s úžasnými freskami na fasádách a
malebné poloze na břehu Rýna. Další velmi zajímavou a překrásnou
zastávkou byly Rýnské vodopády, které jsou největší v Evropě. Naše cesta
pokračovala průjezdem srdcem země, městem Curychem. Poslední jízda
autobusem prvního dne byla do města Luzern. Po cestě byla ještě jedna
zastávka. Sestup k jezeru a zvonkohra. Po příjezdu do Lzernu následoval
pochod městem a různá turistická místa, např. umírající lev (Löwendenkmal)
– jeden ze symbolů města. Zde jsme byli také ubytování jednu noc.

Druhý den jsme se vydali do Lauterbrunenského údolí. Zde jsme se
zúčastnili exkurze k ledovci Oberer. Dále nás čekala cesta do města Bern s
následnou prohlídkou města. Bern je hlavní město Švýcarské konfederace,
město je obtékané za tří světových stran řekou Aarou a na zbývající straně
jej chránily hradby. Po prohlídce a rozchodu jsme vyrazili do francouzského
okolí Ženevy, kde jsme byli ubytováni další dvě noci.
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Třetí den nás čekala návštěva nově zrekonstruovaného Olympijského
muzea v Lausanne mapující historii Olympijských her. Po návštěvě tohoto
muzea jsme se vydali do sýrárny v Gruyére, kde nás čekala krátká prohlídka
a něco o výrobě tohoto slavného sýru. Další zastávka byla čokoládovna
Cailler v Broc, kde jsme měli nejdříve exkurzi se zajímavým příběhem o
vzniku čokolády. Po exkurzi byla možnost ochutnávky různých druhů
čokolád, což potěšilo asi všechny účastníky exkurze. Další a poslední naší
zastávkou byla večerní prohlídka Ženevy a následný odjezd do Francie na
hotel.
Čtvrtý den jsme se vydali do vysokohorského střediska Zermatt. Jeli
jsme vlakem z obce Täsch do Zermattu, kde jsme měli ze začátku krátký
rozchod na prozkoumání města. Poté jsme se vydali lanovkou na Malý
Matterhorn (3 884 m. n. m.) směrem k nejkrásnějšímu alpskému štítu
s jehlanovitým vrcholem – jeden z národních symbolů země. Nahoře byla k
vidění například ledová jeskyně, kde byly různé zajímavosti z ledu nebo také
vyhlídka na okolní krajinu, avšak vzhledem k pěti stupňům jsme se nahoře
na vyhlídce příliš dlouho nezdrželi. Zpátky z Malého Matterhornu jsme se
vydali pěšky dolů. Po sestupu jsme měli rozchod po městě a po rozchodu nás
čekala již jen dlouhá cesta domů.

Tato akce byla velmi vydařená, dobře naplánovaná a zajištěná. Všichni
jsme si sebou odvezli plno nádherných a nezapomenutelných vzpomínek a
zážitků, na které budeme vzpomínat do konce života.
Nejen za 3.Z Daniel Brabec a Tomáš Jakl
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Digitální garáž
Od letošního roku je v Česku dostupná Digitální garáž – program Googlu, který
chce své uživatele přetavit na marketingové odborníky. Funguje podobně jako
třeba Coursera – nabízí online vzdělávací kurzy s videi. Google se zaměřil na
digitální marketing. Myslím si, že tento program má velkou souvislost s novou
digitální průmyslovou revolucí, která k nám pozvolna od loňského roku
přichází. Výhodou programu je, že je zcela zdarma a při úspěšném zvládnutí
kurzu získáte kvalitní certifikát.
Cílem projektu Digitální garáž je získat lepší znalosti z digitálního
prostředí. Nabízí celkem 89 lekcí rozdělených do 23 témat. Uživatelé kurzy
zakončují testem a po úspěšném absolvování získávají odznaky za jednotlivé
lekce. Jedná se o celosvětový projekt, Česko je tedy nově jeho
součástí. Projekt společnost loni testovala v západní Evropě a celkem chce
proškolit dva miliony Evropanů.
Základní digitální gramotnost dnes rozhoduje o rozvoji podnikání
místních i nadnárodních společností, a proto by měl Digitální garáží projít
každý, kdo se nechce v dnešním světě cítit negramotný. Je to tedy jedinečná
příležitost pro Vás, jakožto studenty a zároveň i pro pedagogy.

Jak začít?
K tomu, abyste mohli absolvovat lekce, je třeba mít Google účet a díky němu
se do vzdělávacích kurzů přihlásit. Následně projít krátkou registrací. Než se
dostanete na přehled témat, bude po vás Google chtít vědět, proč jste se
rozhodli Digitální garáž absolvovat. Bude chtít znát vaše dovednosti a vaše
cíle. Na základě těchto kritérií si vyberete téma, které budete chtít
absolvovat.
Lekcí je dohromady 89. Znamená to tedy, že se musíte podívat na 89
videí, které zaberou přibližně pět minut. U každé lekce následuje kviz a na
konci celého tématu test, který zabere v průměru také 5 minut. Dohromady
to dává téměř 15 hodin. Studium Digitální garáže je možné absolvovat
i z tabletu a mobilního telefonu. Stránky jsou plně responzivní, což vám
umožní studovat kdekoliv.
Věřím, že se do tohoto nového vzdělávání zapojíte i Vy. Přeji hodně
úspěchů při absolvování kurzu!
Bc. Jan Chylo
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Nejlepší v Česku? Nejde o sci-fi…
Ve dnech 11. – 13. 10. 2016 se konal osmý ročník celostátní soutěže Logistik
Junior 2016. Do soutěže se přihlásil rekordní počet 14 škol se svými 22
týmy, opět jsme tak účastí překonali minulé ročníky.
Soutěž byla pořádána na naší škole a zároveň jsme pro takový počet
žáků a učitelů využili i prostory slavnostního sálu nově postaveného
dalovického obecního domu. Účastníci poskytnuté prostory velmi chválili.
Letošní ročník podpořil vysoký počet partnerů a sponzorujících firem včetně
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na soutěžící taková podpora a účast
velmi zapůsobila.
„Soutěž „Logistik junior SŠ“ pod záštitou Svazu spedice a logistiky
prověřila znalosti, prezentační dovednosti, ale také logistický postřeh a
myšlení všech studentů a studentek (66). Mezi atraktivní stanoviště patřil
Den D s prezentací zaměřenou na Lean management a finálový rozstřel 4
nejlepších týmů při interaktivní hře „Riskuj!“. Odměnou pro soutěžící byla
exkurze do závodu SKF v Chodově, kde žáci viděli logistiku v praxi.
Srdečně děkujeme všem školám, partnerům, sponzorům a
blahopřejeme vítězům. Po 8 letech poprvé zůstává putovní pohár této soutěže
v Dalovicích.
Výsledky:
1. místo
SŠ logistická Dalovice
2. místo
OA a SOŠ logistická Opava
3. místo
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín
Za organizační tým Ing. Jana Düringerová
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