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Sportovně-turistický kurz
V květnu jsme se my, třeťáci, účastnili sportovně-turistického kurzu - jako
první za poslední tři roky jsme si ho zorganizovali mimo Karlovy Vary.
Vyrazili jsme do města sirek - Sušice. Kurz trval pět dní a naneštěstí tři z
toho byly deštivé a studené. Přesto (!) jsme jeden z těchto dnů využili k
raftování v ledové vodě, což nebyl úplně nejlepší nápad (ale stejně byl
uskutečněn). Také jsme navštívili paintball, lanové centrum a NP Šumava
(při cca 27 kilometrovém pochodu, při němž na nás zase pražilo sluníčko). V
programu jsme měli také jízdu na terénních koloběžkách a ve volných
chvílích ho doplňovaly nejrůznější skupinové hry. Někteří si kurz naplno užili,
jiní se ho snažili ve zdraví přežít, ale všichni máme něco společného - naše
vlaky na zpáteční cestě měly zpoždění a my všichni dorazili domů minimálně
o 2 hodiny později. Sečteno, podtrženo - kurz byl náročný, ale rozhodně
nezapomenutelný.
Adéla Leňková, 3.A
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Eastlog
Eastlog se konal ve dnech 15. a 16. května 2019. Eastlog je největší kongres
o logistice v České republice. Tento rok se pořádal již 22. ročník a konal se
v Praze v Aquapalace Čestlice. Na kongres jely vybrané žákyně z třetího
ročníku.
První den se konaly různé přednášky z oboru. Konference byly
rozděleny do několik kategorií: AUTLOG (problematika logistiky), ITLOG
(informační technologie), PRODLOG (podpora výroby) a HRLOG (pro
manažery). Na konferenci bylo několik stánků různých logistických firem.
Nechyběl hlavní partner Hipo s ochutnávkou mořských plodů, Balíkobot
nebo Pannatoni Europe s umělou inteligencí.
V úvodním slovu byl představován hlavní partner Hipo. Firma začala
používat nové kontejnery pro přepravu mořských ryb. První přednáška byla
od Petra Máry, který přednášel o exponenciální technologii. Mluvil velice
profesionálně a uměl upoutat pozornost. Na další přednášce s panem Alešem
Špidlou jsme byli informováni o kybernetické bezpečnosti ve firmě i
v osobním životě.
Večer se konal Business mixer, který se konal přímo v prostorách
Aquaparku. Měl být relaxem po náročném dni a navazováním pracovních
kontaktů. Druhý den se mělo jet do partnerských firem Eastlogu. Naší
skupině se ale nepodařilo dostat do některé z firem.
Konference byla zajímavým zpestřením k výuce. Doufám, že i další rok
zde bude naše škola reprezentována.
Kadlusová, 3.A
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Návštěva krajské knihovny a záchranného kruhu
Dne 11. dubna jsme měli sraz před krajskou knihovnou. V knihovně se nás
ujala paní knihovnice Vodičková, která nám pověděla vše, co zde můžeme
najít. Poté nás provedla po celé budově a ukázala nám, která oddělení se zde
nacházejí. V hlavní části knihovny jsme dostali úkol, který spočíval v hledání
v archivu. Měli jsme najít dvě knihy, které jsme poté museli paní knihovnici
ukázat a naskenovat do self – checku. Všichni úkol splnili naprosto výborně.
Po úkolu jsme se přesunuli do oddělení pro nevidomé, kde nám paní
vysvětlovala, jak tito lidé žijí a někteří žáci si zde zkusili, co obnáší život
slepého člověka. Knihovna se nám líbila a dozvěděli jsme se tu spoustu
zajímavých věcí. Čekal nás už tedy jen záchranný kruh. Před budovou
záchranného kruhu jsme museli ještě chvíli čekat, ale za pár minut nás
pustili dovnitř a pustili nám prezentaci. Prezentaci na téma mimořádné
události. Potom nás rozdělili na skupinky, které šly do domečků.
V domečcích jsme si povídali o tom, co jaká práce obnáší, jaké mohou nastat
události a spoustu dalšího. Tento den se vydařil tak, jak měl a všem se líbil.
Pšeničková, 1.Z
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Projekt kreativita
V rámci výuky probíhají na škole různé projekty. Jedním z nich je i projekt,
který má za úkol podporovat kreativitu činnosti a myšlení studentů a
zároveň u nich rozvíjet fantazii.
Projekt kreativita začal hned na začátku školního roku. Jeho součástí
byl jako první kohezní pobyt na Mariánské. Dále pokračovaly různé exkurze,
např. výlet do Prahy na prohlídku Muzea Franze Kafky. Na naší škole tento
projekt vedly dvě instruktorky Tereza a Anička. Připravovaly si pro nás různé
úkoly a dotazy, jež v nás měly probudit fantazii a schopnost spolupracovat s
kolektivem. Smyslem tohoto projektu je, aby se studenti naučili spolu
komunikovat a pracovat na společných úkolech.
Měli jsme i možnost si vyzkoušet, jak se točí film. Téma bylo rodina a
na tohle téma jsme měli za úkol vymyslet krátký příběh a natočit podle něho
film. K danému filmu jsme měli za úkol vymyslet plakát, který měl tento
příběh vystihnout.
Byla to příležitost, jak se naučit společně něco vymyslet a vytvořit.
Fáberová, 1.OS
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Filmový festival Jeden svět
Dne 28. března 2019 se třídy 2.Z, 2.A a 2.OS zúčastnily festivalu Jeden svět
v kině Drahomíra. Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech. My jsme viděli konkrétně film jménem Bezpečná blízkost
– Instagram.
Filmem nás prováděly dvě paní, které nám kladly otázky ohledně
filmu a ptaly se na náš názor. Film poukazoval na dnešní nebezpečí, které
nám hrozí kvůli sociálním sítím. Instagram v dnešní době už používá
spousta lidí stejně jako ostatní sociální sítě. Hodně lidí si díky přidáváním
fotek, které pak ostatní komentují atd. připadá populární.
Ve filmu byl rozhovor s jednou z osob, která prodává fake účty lidem,
kteří chtějí zvýšit jejich sledovanost na Instagramu. Ostatní lidé, když se pak
kouknou na tyto profily, tak si myslí, že jsou populární a přemýšlí nad tím,
jak toho také dosáhnout. Ale když se na tyto profily zaměříme, tak zjistíme,
že mnoho ze sledujících vlastně neexistuje a jsou to jen koupené fake účty.
Mnoha lidem se stává to, že se jim někdo na jejich účet nabourá.
Jsou to většinou hackeři, kteří to dělají za účelem získat vaše fotky, aby poté
mohli vytvořit fake účet a prodávat ho dál. Lidé si tyto účty kupují čím dál
víc, takže na tom hackeři vydělávají.
V dnešním světě je spousta moderní technologie, která je pro nás v
mnoha věcech přínosná, ale může i hodně škodit. Film nás upozornil na to,
že není důležitý sledovat kolika lidem se náš příspěvek líbí a pak zakládat
naši popularitu na tom, že si nakoupíme fake účty. Měli bychom se občas v
životě více zaměřit na to si daný okamžik užít s kamarády, rodinou atd. než
jen shánět ideální místo pro novou fotku, kvůli které se budeme na chvíli
cítit populárními.

Kamila Krejčová, 2.Z
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PRAXE
1) Witte Nejdek
Kaliničová Radka II. Z
Mé praxe probíhaly v termínu od 11. do 15. února a od 25. dubna do 10.
května roku 2019. Vybrala jsem si firmu Witte Nejdek, protože je to v místě
mého bydliště a byla jsem zde i loni. Na mé přání jsem byla spolu s Kamilou
Krejčovou přidělena na Expedici a interní logis tiku, kde už jsme to dobře
znaly.
O firmě: Firma Witte Automotive v Nejdku se zabývá součástkami do
aut, jako třeba kapoty, zámky, dveře nebo interiéry a sedadla. Firma má
bohatou historii, která sahá až do roku 1899. Nyní už má kontakty po celém
světě a spolupracuje s desítkami známých i méně známých značek. Díky
velikosti zaměření a nepřetržitému provozu, je společnost druhým největším
zaměstnavatelem Karlovarského kraje a nyní má přes 2 000 zaměstnanců a
zaměstnankyň.
Na svých praxích jsem byla velmi spokojena. Jsou mnohem lepší než
sedět ve škole a dle mého, se tam naučíme mnohem víc. Tím nechci říct, že
by byla škola zbytečná :D, jen je lepší se některé věci učit rovnou v praxi a
ne jen teoretizovat u písmenek, které si nedovedeme představit a jsou pro
nám k ničemu.
Mezi mé aktivity ve firmě patřily například vizualizace, obnova a
celkové vylepšování logistického značení, které ostatním zaměstnancům
urychluje a usnadňuje práci. Dále třeba když bylo potřeba zpětné dohledání
DL intercompany či konkrétní slot. Poslední den si mě vyžádali na oddělení
SPERR. Konkrétněji na byznys tým 2, u kterého jsem i na brigádě přes celý
rok. Zde jsem většinu času zhotovovala, tiskla a řadila podklady, podle
kterých se dále pokračovalo ve výrobě a tvořil se podle nich celý plán.
Pokud bych měla své praxe zhodnotit, byly skvělé a přínosné; v super
kolektivu lidí, kterým šlo o to, aby naše praxe neznamenalo odsedět si někde
šest hodit, ale abychom opravdu měli nějakou představu o svém oboru a o
práci v tomto směru. Jen nás velmi omezovala pravidla stanovená školou, co
se týče třeba dodržování pracovní doby či pobývání jen na předem určeném
pracovišti a myslím, že je to hloupost. Samotní lidé ve firmě se divili našim
přísným pravidlům a přišla jim lehce úsměvné.
Přece jen, neučí nás ve škole, že logistika je o tom být ve správný čas
na správném místě? Nám tuto možnost stanovená pravidla zakazují.

2) Neznámá firma
V průběhu naší praxe jsme se převážně přesvědčovali, jak to funguje v
logistice prakticky spíše než teoreticky, jak nás učí ve škole. Ovšem, každá
firma je jiná a o tom jsme se přesvědčili již v minulých letech, ale opravdu
žádná nefunguje tak, jak se učíme ve škole. Ačkoliv se tomu věnujeme a
spousta našich učitelů v tom má vlastní praxi, učí nás jen to, co je správné,
složité, či nákladné, ale to jak se to dá udělat lépe, rychleji, kvalitněji a
kolikrát i levněji se musíme přesvědčit sam i.
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Při praxích jsme se dozvěděli, jak se nakládá s obalovým materiálem,
nebezpečnými látkami či kovy, na vlastní oči jsme viděli ložení zboží určené k
přepravě, naučili se něco málo ohledně archivace a inventarizace a viděli, jak
to všechno ve skutečnosti funguje.
Kraus, 3.Z

3) Odborná praxe v HOTELU PREZIDENT
Ve dnech 13. 5. – 24. 5. jsem se zúčastnila odborné praxe ve firmě Hotel
Prezident v Karlových Varech. Směnu jsem měla každý den od devíti do půl
čtvrté, včetně půlhodinové přestávky na oběd. Většinu času jsem trávila na
rezervačním oddělení, kde jsem se, za pomoci mojí sestry, naučila tzv.
nahazování rezervací do hotelového systému HORES. Následně jsem byla
provedena celým hotelem, kde jsem byla seznámena s různými typy pokojů a
úseky hotelu. Na rezervačním oddělení jsem zakládala vyřízené rezervace
nebo připravovala časování léčebných procedur pro hosty. Měla jsem za úkol
zkontrolovat webové stránky hotelu, zda veškeré balíčky léčebných procedur
souhlasí i v jiných jazycích. Paní ředitelkou js em byla pověřena, zda bych
nepřepsala pár procedur v češtině a následně je přeložila do angličtiny a
němčiny. Také jsem řezala hotelové materiály, například minibarové lístky,
parkovací kartičky nebo také balíčky léčebných procedur. Jeden den jsem
byla poslána na ekonomické oddělení. Paní ekonomkou jsem byla pověřena,
abych zapsala faktury, které se za ten daný den nashromáždily. Po dodělání
faktur, jsem tiskla pracovní výkazy pro každé oddělení v hotelu a na závěr
jsem dělala inventuru. Nakonec jsem byla i na recepci. Tam mi ukázali, jak
se dělají kartové klíče od pokojů pro hosty, které jsem následně pro ně
připravovala sama. Na recepci jsem kontrolovala ceníky, zda tam nejsou
překlepy, nebo chyby v cenách. Následně jsem skartovala staré nepotřebné
dokumenty a archivovala staré rezervace. Během toho, co jsem byla na
recepci, jsem byla svědkem příjezdu hostů na tři pokoje, tudíž jsem se
přiučila, jak se má postupovat.
Tereza Pospíšilová 1.A
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4) Česká pošta
Ve dnech od 25. 4. do 10. 5. se konaly praxe druhých ročníků maturitních
oborů. Ze třídy 2.A, o které je tento článek, si většina vybrala Českou poštu.
Někteří si také vybrali banky nebo logistické firmy, např. Witte. Co se mé
praxe týče, já byl na poště v Horním Slavkově. Většinu věcí, které jsem tam
dělal, jsem znal již ze školy, ale potkal jsem se i s věcmi, které jsem se musel
naučit. Kolektiv byl velice příjemný a i přes chyby, které jsem dělal, vždy se
mnou měli trpělivost.
Podle mého názoru byla letošní praxe přínosná, příjemná a rád bych se
tam někdy vrátil alespoň na týden. Věřím, že alespoň většina mých
spolužáků to vnímá podobně.
Kratochvíl, 2.A
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5) Penny Market
Má práce se odehrává v Supermarketu Penny, která sídlí ve městě Toužim.
Na praxe chodím od 7:00 a jsem tady 6,5 hodiny. Pracuji 6 hodin po čtyřech
hodinách mám právo na přestávku, která je půl hodiny. Ve 13:30 odcházím
domů z praxe.
Má práce v supermarketu je velice jednoduchá. Starám se o potřeby
zákazníků, doplňuji zboží a také v popisu práce mám úklid. Nejčastěji v práci
používám paletový vozík. Elektrický paletový vozík nesmím používat, protože
ho smí používat jen vedoucí či zástupce vedoucího.
Nejvíce náročné je, když přichází svátky. V tuto dobu jsou lidé nejvíce
nervózní. Každé pondělí k nám přichází dvě až čtyři palety chlazeného zboží.
V úterý přichází dva až čtyři mrazáky poraženého zboží. Pokud je nějaké
zboží prošlé či rozbité dává se do odpisu a odváží se na centrálu.
Renata Němcová 2.OS
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