Zprávy z naší školy.
Konec nástavbového studia - třída PD1.
Jaký bude další osud našich spolužáků. Studentů z třídy PD1.

Po důkladné analýze studijních výsledků a úspěšnosti u maturitních zkoušek oboru
Podnikání – 6441L51, rozhodlo vedení SOŠ TŽ k ukončení vzdělávání. Konkrétní důvody jsou
následující:
1. Zvýšení nároků na studenty vyplývající ze státní maturitní zkoušky a velmi malá
hodinová dotace matematiky a ostatních maturitních předmětů.
2. Výsledky maturitních zkoušek u tohoto oboru v předchozích letech
3. Odchod studentů během prvního ročníku. Často studenti zjistí, že toto studium je
velmi náročné a není v jejich možnostech jej zvládnout.
4. Snížení počtu studentů třídy ve druhém ročníku – vysoké náklady na třídu. Zřizovatel
školy Třinecké železárny a.s. není ochoten financovat obor při tomto nízkém počtu
žáků.
5. Neuspokojivé studijní výsledky za 3. čtvrtletí ve 2. pololetí školního roku 2012/2013.
Po pololetní klasifikaci tuto třídu osobně navštívilo vedení školy, provedlo rozbor jejich
studijního prospěchu. Výsledky 3. čtvrtletí a reálný předpoklad, že do 2. ročníku nastoupí
velmi nízký počet žáků, vede vedení k tomuto kroku.
Studentům této třídy je nabízen přestup do třídy Ekonomika a podnikání. Pro studenty, kteří
prospěli do třetího ročníku a pro studenty, kteří neprospěli do druhého ročníku. V případě
složení rozdílových zkoušek, mohou žáci přestoupit i do čtvrtého ročníku.
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Studenti z technických oborů mohou přestoupit do oborů Hutník – operátor, Mechanik
strojů a zařízení. Opět podle ukončené klasifikace na konci tohoto školního roku.
Vyšší hodinová dotace a dva roky dalšího studia povedou k úspěšnému zvládnutí maturitní
zkoušky a ke konečné spokojenosti našich studentů.
Existuje i možnost přestupu do stejného oboru vzdělávání na Střední odbornou školu ve
Frýdku – Místku. Tato možnost je jak pro úspěšné, tak i neúspěšné absolventy prvního
ročníku.

Omluva za překlep
V rozhovoru s naší paní sekretářkou Helenkou Kostkovou jsme nepřesně popsali náplň její
práce. Upřesňujeme tedy, že naše paní sekretářka se stará o pedagogickou agendu,
dokumentaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Tímto se omlouváme.

21. 5. 2013 Školní výlet, jehož cílem bude chata Ostrý.
Ostrý je jedna z nejvyšších dominant západní části Moravskoslezských Beskyd. Horopisně se
řadí do Lysohorské hornatiny, která je tvořena flyšovými pásmy a godulským pískovcem.
Tvoří mohutnou rozsochu vybíhající z horského
uzlu Kalužný směrem k severovýchodu, která tak
vytváří dvě strmá údolí odvodňované horskými
říčkami Tyrka a Kopytná. Možné trasy výstupu
z KOZINCE, z TYRY, z KOŠAŘISK a z JAVOROVÉHO.
V roce 1935 byla na tomto vrcholu postavena
turistická chata pod patronátem Německého
turistického spolku. Chata tu stojí dodnes, dnes ji
spravuje Klub českých turistů. Je částečně
rekonstruovaná a vhodně zapadá do zdejší krajiny.
Nenalezneme ji přímo na vrcholu, ale cca 1 km
jižně od něj, na kótě 954 m[1]. Okolí chaty je odlesněno a ve dnech s dobrou viditelností lze
spatřit jak vrcholky blízké Malé Fatry, tak i nejvyšší hory Karpatského oblouku Vysoké Tatry.

Lezou dva trempi po horách a jeden říká: "Už vůbec necejtím nohy!"
Druhej na to jen otráveně podotkne: "Tak si čuchni k mejm!"

Horský průvodce říká: "Kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů."
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Rozhovor s Ing. Ivem Žižkou, ředitelem
pro personalistiku a administrativu TŽ
Pana inženýra Žižku všichni znáte, ale my jsme chtěli
vědět nějaké peprnosti ze života pana ředitele pro
personalistiku a administrativu TŽ a přiblížit Vám ho,
jako jednoho z nás. Na rozhovor jsme se museli připravit,
a tak jsme si nejprve vygooglovali dostupné informace.
 Pan ředitel vystudoval střední průmyslovou školu
v Brně obor slévárenství a Vysokou školu
v Ostravě, fakultu hutnickou. Pane řediteli, proč
jste si pro studování vybral tento obor?
Řízením osudu jsem se dostal na tuhle školu. Nebyla to
jednoznačná volba. Chtěl jsem jít na chemickotechnologickou.
 Od 1. 2. 2010 jste ředitelem pro personalistiku
a administrativu Třineckých železáren, a.s. Co Vás na této manažerské pozici? Co
Vás těší, dělá Vám radost a naopak, co nemáte rád?
Kdybych práci, kterou dělám, neměl rád, nemohl bych ji dělat. Těší mě, že firemní kultura TŽ
je taková jaká je, což znamená takové to „zarvat a potáhnout to dopředu.“ Pracovně mě
zaujala změna prostředí, jelikož do roku 2010 jsem dělal 27 let na slévárnách, kde jsem si
prošel všechny pozice od dělníka až po ředitele společnosti. Už práce ředitele je tak na půl
obchodník a na půl personalista. A co nemám rád? Když se nakupí hodně problémů, které
nelze hned vyřešit, jsem z toho občas frustrovaný.
 Byl jste i ředitelem sléváren nyní můžete posoudit, které ředitelování Vás více
bavilo. Slévárny nebo personalistika TŽ?
Baví mě vždy to, co dělám. To, co má nějaký výsledek a smysl.
 Měl jste vždy v plánu pracovat v hutnickém průmyslu, popřípadě jaké bylo Vaše
vysněné povolání?
Bylo to spíše shodou náhod. Mým vysněným povoláním bylo něco se zaměřením na historii.
Takže jsem se dnes mohl např. „nacházet někde pod pyramidami a hledat historické
artefakty“. (smích)
 Kde jste nabral manažerské zkušenosti, dovednosti?
Absolvoval jsem nějaká školení a samozřejmě také kariérní postup, ten mi postupně otvíral
nové možnosti, kde se ty zkušenosti získávaly snadno. Velkou zkušeností také bylo to, že jsem
si na slévárnách prošel v podstatě všemi pozicemi. Po téhle cestě jsem se všemu naučil
a samozřejmě jsem se snažil čerpat zkušenosti od lidí, kterých jsem si vážil. Největším
učitelem je však samotný život.
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 Každého dotazovaného se ptáme na místo bydliště, děti a koníčky.
Jak je to s Vámi?
Bydlím v Oldřichovicích, mám jednoho syna, ten bydlí v Irsku v Corku, dělá pro IT firmu..
Dokud jsem neměl po operaci obou kyčlí, tak jsem rád běhal, hrál tenis a dělal různé sporty.
Takže s tímhle lehkým omezením mi zůstalo např. cestování a to nejlépe na kole po ČR. Kdysi
jsem hrál také šachy.
 Jaké bylo Vaše dětství?
Bylo strašně pěkné a strašně rychle uteklo.
 Co byste do života poradil naším studentům?
Táta mi citovával T.G.M – „Nebát se a nekrást“. Já bych řekl „ Hrát fér, ke všemu, k životu,
což ve Vašem případě mimo jiné znamená pořádně se učit“.
 Vy, respektive Vaše personální oddělení, sledujete zaslané životopisy uchazečů
o zaměstnání stalo se, že Vás nějaký životopis něčím zaujal. Čím?
Někdy mě zaujme, s jakým vzděláním se hlásí lidé třeba na pozici ředitele. Zaujal by mě
životopis, který by byl nějakým způsobem netradiční. Nezaujmou mě opakující se fráze.
Oceňuji, když tam dá člověk něco ze sebe.
 Kdybyste měl doma žáka základní školy (dejme tomu s průměrnými výsledky), který
se rozhoduje kam na střední školu, doporučil byste mu naší školu?
A co děvče? Co byste doporučil rodičům děvčat. Máme nějaký obor, který by se
uplatnil v TŽ pro dívky?
A jakou jinou školu bych měl doporučit než tu naši…(smích) Děvčata by klidně mohla studovat
obory i takzvaně „mužských povolání“. Pokud tomu samozřejmě nebrání legislativní omezení.
Nechoďte studovat management a jiné ekonomické obory, od toho tu máme gymnázia
a obchodní akademie, lepší je se vyučit řemeslu.
 Jaká je vize naší školy do budoucna?
Vize je naprosto jasná. Zvýšit kvalitu, aby se ji neříkalo „učňák“, ale aby to byla částečně
učňovská (cca 60%) a částečně průmyslová škola (cca 40%). Potřebujeme všechny, jak
studenty s výučním listem, tak i maturitou. A samozřejmě nechceme, aby studenti naší školy,
kteří mají praxi v TŽ, jen zametali nebo uklízeli dílny, ale chceme, ať jsou maximálně využiti a
ať získávají co nejvíce zkušeností v daném oboru.
A teď zrovna horké téma. Zrušení třídy PD1. Redakce Kanada Times je právě z této třídy,
tak se chceme zeptat na příští školní rok. Chtěli bychom pokračovat, jsme si vědomi, že
naše výsledky nebyly zrovna uspokojivé, ale čistě teoreticky, kdybychom se začali učit,
zlepšili si výsledky, je nějaká šance, že by se pro nás otevřel druhý ročník?
Odpovědět nemůžu, nespadá to do mé kompetence, je to plně v kompetenci ředitele školy.
A další věcí je, že vám vedení školy zcela určitě nabídlo nějaké náhradní řešení, jako je třeba
přestup do jiných maturitních ročníků ať už se jedná o řemeslný nebo ekonomický obor.
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A navíc jsem měl informace o tom, že nástavbové studium se mělo rušit už dávno. Nic vám
nemůžu slíbit, ale ještě jednou se na to podíváme.
 Nemyslíte si, že by uzavírání ročníku, mohlo poškodit jméno školy?
Ne nemyslím si, že by to poškodilo jméno školy, budeme otvírat obory, které potřebujeme.
 Plánuje se nějaká např. technická nástavba, denní studium?
Ano, ale samozřejmě se to musí nejdříve projednat s ministerstvem školství. Chtěli bychom
také otevřít studium při zaměstnání. „Večerní školu“.
 A na závěr něco příjemnějšího. Co děláte ve volném čase, pokud Vám nějaký
zbude?
Když si potřebuji odpočinout, tak si ten čas udělám. Nemám pocit, že bych si nemohl
odpočinout. A jak už bylo řečeno dříve, aktivně hlavně kolo, pasivně četba…..odborné
literatury (ne, zejména literatura faktu a sci-fi)
Bleskový kviz!

Hutník

x Kanada Times

Praní

x Žehlení

Fotbal

x Hokej

Škoda

x Audi

Triko

x Košile

Blondýna x Bruneta
Děkujeme panu řediteli za rozhovor a přejeme mu pracovní úspěchy, a spoustu naježděných
kilometrů na kole.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
v Třinci a blízkém okolí
23. -24. 5. 2013
Veřejné pozorování oblohy - Český Těšín
Od 21:00, ve hvězdárně.
Mimo termíny je možné telefonicky dohodnout další mimořádná
pozorování. V případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná.
24. 5. 2013
Parkoviště před Music club Zámeček- Český Těšín
Helax Dance party pod otevřeným nebem.
HELAX DJS JIRKA JAVORSKÝ A JAKUB FUCIMAN za mixem a mikrofonem!
Speciální hosté z Polska DJ Los Bombelos a DJ Clavish!
Vstup: 100Kč
25. 5. 2013
Music club Barrocko
RAGGA2JUNGLE -JAMiE IRiE (UK) - D-Higha (NĚMECKO) DUBSHOOCK- DiRTY_GROWA ,
REGGAE , RAGGAJUNGLE , DRUM´N´BASS ,DUBSTEP , DUBWiSE, RAGGATEK
30. 5. 2013
SCREAM SHOW- Třinec KD Trisia
Začátek v 19:00
Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podívat se, že i z muže se dá udělat krásná žena, které
nejedna dáma závidí ladné pohyby. Přijďte se pobavit i Vy s travesti skupinou SCREAMERS z
Prahy.
14. 6. 2013
Metal Destruction vol. ll – Music club Barrocko
Začátek v 19.00 hod.
Vystoupí Age of Agony (Hungary),
Immer ( Czech Republic).
14. - 16. 6. 2013
Svátek tří bratří – Český Těšín
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Májová tajenka:
TAJENKA: V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka __________ .

1. ________ je označení ozdobného kmene stromu, který bývá stavěn 30. dubna nebo
1. května.
2. Který český režisér natočil dílo Máj od K. H. Máchy? (příjmení)
3. Mládě ovce se nazývá?
4. Doplň pranostiku: Jestli v máji neprší, červen to _______.
5. Doplň: První máj, _______ čas.
6. Který český herec ztvárnil postavu kata ve filmu Máj? (příjmení)
7. Doplň pranostiku: Když se v máji blýská, sedlák si _______.
8. Jedno z nejznámějších děl K. H. Máchy.
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Filmová recenze, vtípky na tento měsíc
Ve filmu, společnosti Marvel Studios, Iron Man 3 je svérázný,
ale geniální průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli,
jehož dosah nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše,
čeho si v životě cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, kdo je
za jeho utrpení zodpovědný. Na každém jejím kroku bude nucen
prokázat své odhodlání a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít
pouze prostřednictvím svých vynálezům a při ochraně svých
nejbližších se bude moci spolehnout jen na svou geniální mysl a své
instinkty. Při své odvetě současně objevuje odpověď na otázku, která ho ve skrytu duše
dlouho sužovala: je on sám pouhou součástí svého obleku, nebo je oblek pouze součástí jeho
samého? Na film se můžete těšit: 16-19.5 ve 20:00h
Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad
a na jaře roku 1922 se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího
uvolňující se morálku a populární jazz. Carraway hledá svou vlastní verzi
amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného a časté večírky
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od své sestřenice Daisy
a jejího záletného manžela s modrou krví Toma Buchanana. Nick se
postupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí,
lásek a zklamání. Nick jako svědek tohoto světa píše příběh nemožné
lásky, věčných snů a automobilové tragédie, a nastavuje zrcadlo
moderní době a jejím soubojům. Na film se můžete těšit: 23-26. 5 v 17:30h
Na konci pátého dílu se Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) radovali
z dobře odvedené práce, když jejich zásluhou skončil jeden mafián z Ria
o sto miliónů dolarů chudší a oni o stejnou sumu bohatší. Vše však mělo
háček, nad oběma visela hrozba vězení, a tak se museli rozprchnout po
světě, daleko od svých blízkých. Zvláštní agent Hobbs (Dwayne Johnson),
jenž jim šel po krku, se mezitím zaměřil na novou partičku bezohledných
námezdných řidičů, kteří svých schopností za volantem využívají
k páchání zločinu. Skupina vedená bezohledným a chladnokrevným
géniem zločinu Owenem Shawem (Luke Evans) mu ale neustále uniká,
a tak se ji rozhodne zastavit jejich vlastními zbraněmi. S pomocí rychlých řidičů, kteří jako by
se za volantem narodili. A těmi nejlepšími jsou přece Dom, Brian a jejich tým. Odměna
za takovou práci? Úplné očištění a možnost vrátit se domů. Pro Doma je tu ještě jedna
speciální motivace – jeho holka Letty (Michelle Rodriguez), kterou všichni považovali
za mrtvou, žije a navíc pracuje pro nepřítele. Na film se můžete těšit: 23-26.5 ve 20:00h
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Sportovní rubrika
Školní turnaj ve futsalu
Školního turnaje ve futsalu se zúčastnilo 12 týmů. Vítězem se stala třída HT-2, která ve finále
porazil třídu MZ-3.
Složení vítězné třídy: Filipiec Pavel, Guznar Tomáš, Kalfas Jakub, Pilch Jakub a Šimko Jan.

O vítězi turnaje rozhodly až pokutové kopy. Tento rozhodující zneškodnil brankář Pavel
Filipiec.
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