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Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,  
 
vítejte v novém školním roce. Věřím, že jste všichni prožili krásné dny 
prázdninového období a načerpali síly pro školní rok 2018/19.  
 
Nový školní rok přinese opět aktivity na projektech a samozřejmě 
mnoho obligátních činností, jako jsou popularizace chemie, Dny 
přírodních věd, externí odborné soutěže, spolupráce s odbornou praxí 
a VŠ apod. Vše s úmyslem kvalitně připravit naše studentky a studenty 
pro reálný život po maturitě. 
 
Přeji každému splnění cílů a představ. Rovněž přeji solidní podmínky 
pro realizaci pedagogického procesu, dobré rodinné zázemí a radost z 
odvedené práce.  
 
S úctou a přáním všeho dobrého 

 za vedení školy  
Ing. Vilém Koutník, CSc., ředitel  

 
Vážení a milí prváci,  
právě čtete speciální číslo školního časopisu CHEMTEX. Doufáme, že 
vám bude v prvních dnech na chemické nápomocný.  
 

za redakci CHEMTEXu,  
Vojtěch Koutný a Lada Fialová 

 
Školní psycholožka  
Pokud byste rádi zkonzultovali vaše studijní, výukové a vztahové 
záležitosti, jsem tady pro vás každé úterý a čtvrtek 8.00-16.00.  

Mgr. Monika Krištofová 
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Potvrzení o studiu  
 
Potvrzení o studiu potřebuješ minimálně na vyřízení šalinkarty, 
případně na brigádu. Formulář leží na stolku před sekretariátem. Ten 
vyplníš a doneseš třídnímu ke kontrole a podpisu, následně dojdeš na 
sekretariát, kde si necháš dát razítko. 
 
Pokud jsi mimobrněnský, tak ti na sekretariátu potvrdí i oranžovou 
kartičku „žákovský průkaz“ pro uplatnění slevy na jízdném. Potvrdí ti 
tu i žádost k vydání studentského průkazu ISIC. Prostě paní asistentka 
Zdeňka Komárková je tu v úřední hodiny vždy pro tebe.  
 

Kam pro jídlo?   
 
Máš dvě možnost. Buď si skočíš jen do bufetu, nebo se přihlásíš na 
obědy do školní jídelny. Objednávání stravy se provádí přes web 
(www.strava.cz nebo aplikace), kód školy je 1437. Na výběr máš 3 
možnost a 3. jídlo je vždy salát.   

 
K čemu slouží bakaláři?   
 
 
Bakaláři jsou internetový informační 
systém pro studenty středních škol. Každý student dostane 
uživatelské jméno a heslo od třídního, které si následně můžeš 
změnit. Na bakalářích najdeš rozvrh, suplování, plán akcí a hlavně 
známky ze všech předmětů. Bakaláře si lze stáhnout i do mobilu. 
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Jak se vyznat v číslech učeben?  
 
Na první pohled se ti zdá, že je to složité, ovšem jedná se o vcelku 
jednoduchou věc. 
 

Kde najdeš vyučující?  
 

Číslo  Profesor/profesorka Funkce/aprobace 

 

1. 1. patro 

105 Hana Nejezchlebová Laborantka – přípravna 

 

2. 2. patro 

205 Mgr. Jiří Pavlíček (Pk) 
Mgr. Miroslav Vymazal (Vm) 

TEV-ZEM – tělocvična 
TEV-BIO – tělocvična 

207 PhDr. Marcela Helešicová (Hš) 

Mgr. Radek Matuška (Ma) 
Mgr. Martina Žeňuchová 

BIO-CHE-BCH-CHL-CLC 
CHE-SCI-FCH-PCC-CLC 
ANJ-SCI 

251 Mgr. Monika Krištofová školní psycholog 

254 Ing. Irena Pavlíčková (Pa) zástupkyně ředitele školy 
CHE-TPC-CHT 
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255 Zdeňka Komárková 
Pavel Dejmal 
Ing. Vilém Koutník CSc. (Kt) 

sekretariát, asistentka ŘŠ 
správce sítě 
ředitel školy – BCH-BAV 

257 Ing. Zdenka Kučerová (Ku)  zástupkyně ředitele školy  
CHE-ANC-FCH-CLC 

 

3. 3. patro  

307 Ing. Marcela Hallová (Hl) 
 
Mgr. Hana Holubová (Hb) 

výchovná poradkyně 
TEP-EKO 
BIO-CHE-BCH-MZP 

308a 
308b 

František Vavřík 
Ing. Roman Guráň (Gu) 
Ing. Josef Janků (Ja) 

Správce motivačního centra 
IKT-FCH 
CHE 

350 Ing. Tomáš Buriánek (Bk) 
Mgr. Tomáš Kropáček (Kp) 
Mgr. Martin Svěrák (Sk) 
Mgr. Olga Strouhalová (Sr) 

CPR-OZP-ANP-TOX 
CJL-DEJ-OBZ 
ANJ 
BIO-CHE-CLC 

351 Ing. Jitka Dvořáková (Do) 
Mgr. Kamil Obořil (Ob) 

CHE-TPC-ANC-CLC 
FYZ-MAT 

354 Ing. Pavel Kučera (Kč) 
Blanka Vrbasová 

CHE-ANC 
laborantka – zábavné pokusy 

 

4. 4. patro 

406a 
 
406b 
 

Mgr. Darina Hradecká (Hr) 
PhDr. Luboš Holý (Hy) 
Ing. Marie Pavloušková (Pv) 
Mgr. Tereza Důbravová (Du) 
Mgr. Kateřina Podešvová (Po) 
Mgr. Eva Šteflová (Šf) 

CJL-OBZ – knihovna beletrie 
CHE-HTP-MBP-MRP-MZP 
CHE-ANC-HTP 
MAT,CHL – zábavné pokusy 
MAT-CHE-CHL-CLC 
ANJ-SCI-SEA 
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407 Mgr. Milena Kubátová (Kb) 
Mgr. Kateřina Bílá (Bi) 
Mgr. Gabriela Dujková (Dj) 

NEJ – německá knihovna 
NEJ 
CJL-NEJ 

408 Mgr. Josef Kolář (Ko) 
Mgr. Lucia Kutnohorská (Kh) 
Ing. Renata Solnická (So) 
Mgr. František Strmiska (St) 

OBZ-DEJ-EKO 
NEJ 
ANJ – debatní liga 
NEJ 

453 Mgr. Michaela Brokešová (Br) 
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (Hc) 

Mgr. Petra Konečná (Kn) 

ANJ-CJL 
ANJ – anglická knihovna 
ANJ-TEV 

454 Mgr. Jiří Lach (La) 
Mgr. Gabriela Svobodová (Sb) 
Mgr. Vladimír Vrbas (Vr) 

MAT-FYZ 
MAT-FYZ 
MAT-IKT 

 

Co jsou konzultační hodiny? 
  

Máš ve výuce mezery a potřeboval bys poradit? Můžeš se zeptat 
spolužáků či někoho z vyššího ročníku. Kdyby i to nestačilo, tak 
samozřejmě vyučující jsou nápomocní a látku ti vysvětlí. Využij k tomu 
konzultační hodiny, které má každý učitel vypsané u  dveří kabinetu.   

 
Studentská rada (SR)  
 

Že studenti nemohou aktivně vstupovat do dění ve škole? To není 
pravda. Své návrhy na zlepšení či postřehy lze oznámit zvoleným 
třídním zástupcům, kteří budou chodit pravidelně na Studentskou 
radu a vaše návrhy zde přednesou. Rada probíhá většinou ve 
sborovně za účast ředitele školy a všech zástupců tříd. Projednává se 
dění ve škole, novinky, opravy, apod. Celou radu vede předsedkyně 
Lada Fialová ze 3. A.   
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Den otevřených dveří (DOD)  
 

DOD organizačně zajišťuje vždy jiný vyučující. Chceš-li se zúčastnit, 
nahlas se přímo jí/jemu. Můžeš dělat také zábavné pokusy - FYZ 
(Obořil/Lach), BIO (Helešicová), CHE (Důbravová) či motivační 
centrum (Vavřík).  
 

Den přírodních věd (DPV)  
 

,,Den přírodních věd je akce, která mě provází už od začátku mého 
středoškolského studia. Začínala jsem na pozici průvodce a nyní 
patřím k vedení celé akce. DPV je akce nápaditě vymyšlená, zaměřuje 
se nejen na návštěvníky zoo, žáky základních škol, ale i na nás, 
studenty SPŠCh. Každý si může vybrat stanoviště podle odbornosti, 
která ho baví, a zdokonalit se ve svých znalostech, v komunikaci s 
lidmi, ale zároveň potká skvělé lidi, kteří ho mohou provázet až do 
konce studia.“ 

Anička Hrůzová, 4. C 

 
Aktivity školy 
 

Žáci naší školy se každý rok účastní velkého množství aktivit. Jednou 
z nich je například chemická olympiáda (ChO), ve které mají naši žáci 
velmi dobré výsledky. Dále pak soutěž N-trophy nebo korespondenční 
seminář Vibuch a XICHT. Abychom nezůstali jen u chemie, paní 
profesorka Hochmanová nabízí i přípravné kurzy ke zkouškám 
z anglického jazyka (FCE, CAE), a abyste dokázali perfektně přednést 
vaše myšlenky a znalosti, máme tu i debatní ligu pod vedením paní 
profesorky Solnické. A na závěr i kroužek volejbalu. 
Rozhodně neváhej se zeptat starších spolužáků. Určitě ti rádi poradí a 
dají povědomí o spoustu možných aktivit. 
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Předvádění pokusů, výjezdy  
 

Během školního roku máš i jiné možnost účastnit se předvádění 
zábavných pokusů, např. i když dojede nějaká ZŠ na chemickou 
a/nebo my vyjíždíme přímo na ZŠ. Pokud se chceš zúčastnit, tak se 
nejdříve musíš zaučit u někoho staršího. Poté již stačí hlásit se  
Mgr. Tereze Důbravové. 

 
Školní akademie  
 

Poslední den před vánočními prázdninami se ve škole každoročně 
koná „školní akademie“. Na ní student školy představují své umění - 
zpěv, tanec, hru na hudební nástroj, divadlo, kouzelnictví či cokoliv 
jiného. Jestli máš něco, co bys chtěl všem předvést, přihlas se 
předsedkyni studentské rady.  
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Osobní kreditní systém žáka   
 
Na škole, pro motivaci nás studentů, byl zaveden „Osobní kreditní 
systém žáka“. V každém pololet přidělí každému studentovi kredity, 
které se následně sečtou (1. pololetí je orientační), na konci roku 
dostanou nejlepší studenti poukázku na finanční odměnu k nákupu 
elektroniky. Podrobnější informace nalezneš na školním webu.   

 
Další aktivity…  
 
Během svého studia se můžeš účastnit spousty dalších aktivit, které ti 
škola nabízí. Mezi nejatraktivnější patří určitě lyžařský výcvikový kurz, 
Chorvatsko, cyklo-vodácký kurz, ekopobyt, výjezd do Anglie. Ve 
spolupráci s Institutem Dr. Flada ze Stuttgartu se pořádají výměnné 
pobytu se studenty z Německa. Mimo jiné ti mohu slíbit spoustu 
exkurzí se třídou. Pokud jsi soutěživý, tak neváhej a zúčastni se 
některé z olympiád a soutěží - ať už sportovních či vědomostních. 
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