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Září 2021
Zahájení nového školního roku
Do 1. ročníků maturitních a řemeslných oborů letos nastupuje letos téměř 420 nových žákyň
a žáků. Zájem o naše obory je veliký. Letos jsme poprvé přivítali nové žákyně ve
zdravotnických oborech. Díky velké podpoře Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a
zřizovateli školy, Libereckému kraji, jsme letos rozšířili studijní nabídku o maturitní obor
Praktická sestra a učební obor Ošetřovatel. Všem novým žákyním a žákům oborů
Hotelnictví Ekologie a životní prostředí, Praktická sestra, Podnikání a oborů Ošetřovatel,
Elektrikář slaboproud a silnoproud, Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Pekař,
Cukrář, Číšník/servírka, Kuchař, Instalatér, Zemědělec - farmář, Automechanik, Kadeřnice,
Lesnické práce, Práce ve stravování přejeme hodně úspěchů při studiu na naší škole.
Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skolalipa&set=a.4150575665062216

Žně
Potom co jsme úspěšně sklidili obilí, pustili jsme se do sklizně brambor. Žáci třetího ročníku
oboru zemědělec - farmář, za pomoci prváků z lesnických prací, je začali vyorávat a sbírat.
Facebook:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=skolalipa&set=a.4168855469900902

Přivítání žáků 1. ročníků vedením Města Česká Lípa
V pondělí 6. září přišla dodatečně na naši školu přivítat žáky a žákyně 1. ročníků paní
starostka Města Česká Lípa paní Ing. Jitka Volfová.
Popřála všem hodně úspěchů při studiu.
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4172006732919109
Nová zemědělská technika
Díky programu COP (centrum odborné přípravy), garantovaného Ministerstvem
Zemědělství ČR, se uzavírá třetí část investic. V minulých letech jsme získali mj. nákladní
automobil, traktor a třídičku brambor. Letošní rok přibyla závěsná zemědělská technika
konkrétně lis na válcové balíky, disková sekačka, obraceč píce, pluh, kompaktor na
zpracování půdy, vyorávač brambor a štěpkovač.
Tímto děkujeme MZe a firmě Hovorka s.r.o. https://www.zemservis.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4175290209257428
Harmonizační den
13.9. se v naší nemocnici konal tzv. harmonizační den SZŠ a SOŠ Česká Lípa pro studenty
prvního ročníku oboru Praktická sestra.
Účelem projektu bylo především seznámit studenty s prostředím nemocnice, v níž budou po
dobu svého studia vykonávat odbornou praxi, a osobně jim představit vrchní sestry a
vedoucí nelékařské pracovníky, s nimiž se budou v průběhu svého působení v nemocnici
setkávat. Zároveň se jednalo o první společnou akci, při které se studenti mohli vzájemně
lépe poznat.
Děkujeme všem za účast, a od druhého ročníku se budeme těšit na opětovné shledání.
Tentokrát však už přímo na oddělení a hlavně – v bílém:-)
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4190241121095670

Výstava hub v muzeu
Studenti 2. ročníku Ekologie pomohli připravit výstavu hub v českolipském muzeu.
Výstava začala dopoledním programem pro děti z MŠ a ZŠ.
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4197083227078126
Nový pokoj pro obor Hotelnictví
Odborná praxe oboru Hotelnictví probíhá i v nově zřízeném cvičném hotelovém pokoji.
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4191871867599262
Harmonizační dny
během září probíhaly harmonizační dny tříd
Osev pole a sběr brambor
Práce na poli úspěšně pokračují. Zatímco žáci 2. ročníku osívají pole ozimou meziplodinou,
konkrétně jílek mnohokvětý a jetel nachový. Prváci sbírají a třídí brambory
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4182759108510538
Realizace zakázek oboru Truhlář a Lesnické práce
Projektový den rybárna Triton v České Lípě
V rámci Projektového dne navštívili žáci třetího ročníku oboru Kuchař specializovanou
prodejnu ryb TRITON v České Lípě. Paní prodavačka žákům ukázala celý sortiment
prodejny a výklad doplnila o užitečné rady, jak zpracovat ryby a připravit pokrmy
nejvhodnějším způsobem.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4214852941967821/4214852558634526/
Projektový den parkhotel Morris v Novém Boru
V pátek 24.9. se žáci prvního ročníku oboru Kuchař zúčastnili, v rámci Projektového dne,
prohlídky Parkhotelu Morris v Novém Boru.
Během komentované prohlídky měli možnost seznámit se s chodem celého zařízení, což pro
ně bylo určitě velkým přínosem.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4229718227147959/4229717967147985/

Český den proti rakovině 25. ročník
I v letošním roce se žáci naší školy zapojili do veřejné sbírky.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4236102969842818/4236102913176157/

Říjen 2021
V Českolipském deníku vyšel článek
Ve středu 6. října proběhl na SZŠ a SOŠ České Lípě Projektový den. Žáci ZŠ Špičák se
zábavnou formou seznámili s tím, co je obsahem studia maturitních oborů Hotelnictví,
Praktická sestra, Ekologie a životní prostředí.
Řemeslné dovednosti si mohli vyzkoušet v dílnách školy. Získali tak konkrétnější představu
o volbě budoucího povolání.
odkaz: https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/projektovy-den-stredni-skola-ceska-lipa2.html?fbclid=IwAR32HAuhb77qGfNANUkyWzLTECWqMZTfHqSGGg0OuFwcT5nRdzGBigt2y
Wc

NAKAP ZŠ Špičák
Projektový den NAKAP dne 6.10.2021 u učebních oborů cukrář, pekař, kadeřník, ZŠ Špičák
Česká Lípa.
Facebook:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=skolalipa&set=a.4263638183755963
Článek: https://zs-spicak.cz/clanek/navsteva-stredni-zdravotnicke-a-sos-v-ceskalipe?fbclid=IwAR0Ur2TT2-rsC6aX_2f-mYMgIvsnKWinz6jliZ6lN4Fr2X04lQyLCGbsZRg

Den zvířat ve VMG Česká Lípa
V rámci tradiční akce ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě - Dne zvířat - se opět
zapojili naši studenti oboru Ekologie a životní prostředí, a to přípravou tří odborných
stanovišť zaměřených na chráněné rostliny, dřeviny, ekosystémy a živočichy na ně vázané.
Svůj výklad zvládali bez problémů přizpůsobit různým věkovým kategoriím. Zároveň
předvedli krásná nová trička reprezentující jimi studovaný obor.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4263808777072237/4263808653738916/
Projektový den NAKAP
Projektový den NAKAP, u učebních oborů zámečník, instalatér, obráběč kovů, elektrikář.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4269472789839169/4269472603172521/
DDM Libertin
3. ročník oboru Ekologie a ŽP na návštěvě DDM Libertin. Pan Petr Benedek nás provedl
expozicí terárií, kde si studenti mohli ověřit a rozšířit své znalosti z biologie plazů.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4277605052359276/4277604895692625/
NAKAP ZŠ Kamenický Šenov
Dne 12.10. se na naší škole konal další projektový den u učebních oborů cukrář, pekař,
kuchař, číšník, kadeřník. Tentokrát nás navštívili žáci ze ZŠ Kamenický Šenov.
Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skolalipa&set=a.4282803075172807
NPP Jestřebské Slatiny
Studenti 2. ročníku oboru Ekologie a ŽP dnes aktivně pomáhali pracovníkům ochrany
přírody vytvářet plochy pro chráněné rostliny na území NPP Jestřebské slatiny.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4295821030537678/4295820783871036/
Puntíkatý den
Třída ZS1 praktických sester SZŠ a SOŠ, Česká Lípa se zapojila do osvěty na podporu
pacientů s psoriázou. Prostřednictvím puntíků, které si oblékly, chtějí budoucí sestřičky dát
najevo, že jim pacienti s psoriázou nejsou lhostejní.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/a.3166317706821355/4298158976970550/
Prohlídka státního podniku Diamo
Dnes se studenti 3. a 4. ročníku Ekologie a ŽP vydali do okolí Stráže pod Ralskem na
prohlídku státního podniku Diamo a měli doopravdy velmi bohatý program:
1. návštěva památníku na místě uranového dolu Hamr na Jezeře
2. prohlídka obnovených mokřadů

3. prohlídka prováděných rekultivací na místech původních vrtů chemické těžby uranu
(sázení nových porostů)
4. prohlídka sanačních vrtů
5. prohlídka některých provozoven Diama a vyhlídky na odkaliště.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4299477033505411/4299476800172101/
Projektový den
Projektový den pro třídu P1B proběhl dne 22. 10. 2021 na Vodním hradě Lipý.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4307538306032617/4307538142699300/
Listopad 2021
Burza škol
3. listopadu proběhla Českolipská burza škol.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4350231328429981/4350230988430015/
Baristický kurz
Začátkem listopadu proběhl Baristický kurz ČP3 - Jeseník - Café
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4350593425060438/4350593155060465
IQ Landia Liberec
9. listopadu žáci tříd CO3 a TI1 navštívili IQ Landii v Liberci.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4350593425060438/4350593155060465/

Pivovar Cvikov – degustace vín
12.11. jsme byly s děvčaty ze třídy ČP3 na prezentaci vín v restauraci Sladovna a na
prohlídce pivovaru Cvikov.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4385267214926392/4385267014926412/
SEV Divizna
Návštěva ekologů v SEV Divizna na skvěle připraveném programu o mezinárodní úmluvě
CITES, nelegálním obchodu s ohroženými zvířaty a výrobky z nich.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/a.3166317706821355/4387114514741662/
Nábor Armáda ČR
Armáda ČR – beseda a nábor
Dnes se u nás ve škole uskutečnila beseda s vojáky z povolání a nábor do Aktivních záloh a
služebního poměru Armády ČR.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4395707327215714/4395707250549055/
On-line Ekologická soutěž
Vlastivědné muzeum a galerie v ČL a Ekoporadna ORSEJ společně s našimi žáky
uspořádali soutěž pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Příběhy našich žáků

Příběh Radovana Sikmunda
„I s odbornou školou můžeš zazářit!“
Radovan Sikmund (nar. 6.4.2003)
Radovan je žákem druhého ročníku tříletého oboru Kuchař. Ovšem kromě studia na naší škole se
věnuje i jiným aktivitám, ve kterých je velmi úspěšný. Před čtyřmi lety jej učaroval svět filmu i
cirkusového prostředí.
Svou filmovou kariéru začal jako komparzista při natáčení českého úspěšného filmu Poslední
aristokratka.
Hrál v nizozemském filmu Dopis pro krále nebo ve snímku Na západní frontě klid. Zde si Radovan
zahrál francouzského vojáka, který zemře v boji. Podle Radovana není příjemné zažít svou „smrt“.
Radovana jsme také mohli zahlédnout v epizodních rolích v českém seriálu Modrý kód a Policie v
akci.
Velkým úspěchem pro mladého herce je účinkování v krátkém filmu „Bagman“ od začínajícího
režiséra Jana Kellnera, který získal letos v červenci na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes
druhou
cenu
v
soutěži
začínajících
filmařů
Nespresso
Talents.
https://www.youtube.com/watch?v=tfL4pPtW4sQ
Radovan chvíli pracoval pro cirkus BOB NAVARRO KING pod vedením principála Bohumila
Navrátila.
V létě 2021 vycestoval na dva a půl měsíce do Litvy a Lotyšska s cirkusem Marcel ir Odeta, kde
začínal jako pomocník technického zázemí cirkusu, ale během krátkého času se začal věnovat
drezúře velbloudů, s kterými poté vystupoval v šapitó před návštěvníky cirkusu.
Momentálně Radovan natáčí nový seriál pro internetovou televizi Stream.
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4232978316821950/4232978043488644
Příběh Martina Hloupého
Martin Hloupý
Člen AKTIVNÍ ZÁLOHY (AZ). Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky
podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Martin studuje na naší škole a je žákem třetího ročníku učebního oboru Zámečník. Od mala ho
zajímala armáda, hrával si v lese s kuličkovou ,,zbraní´´ a nejraději se oblékal do maskáčů. Později
začal hrát alespoň airsoft, a tím se přibližoval ke své vášni stát se vojákem. Jezdil na ,,airsoftové´´
akce po celé republice.
V patnácti letech se přihlásil na Vojenskou střední školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Kvůli přijetí na školu musel podstoupit i podrobnou lékařskou prohlídku, která nedopadla Martinovi
zrovna nejlépe, a proto nebyl přijat. Ovšem to Martina nezlomilo a na armádu nezanevřel. Přihlásil
se k nám na naši odbornou školu a začal zde studovat tříletý učební obor. Během studia se přihlásil
na dobrovolné vojenské cvičení a přes Krajské vojenské velitelství v Liberci se dostal až na kurz
základní přípravy (KZP). Martin musel pro přijetí do KZP splnit moo důležitých podmínek:
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, plnoletost včetně čestného prohlášení o tom, že nepodporuje,
nepropaguje nebo nijak nesympatizuje s hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a
svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Znovu ho čekala lékařská
prohlídka v ústřední vojenské nemocnici, kde konečně jeho zdravotní stav byl lékaři posouzen za
vhodný k přijetí do Kurzu základní přípravy aktivní zálohy ČR. Kurz základní přípravy AZ ˇKZP
AZ´) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 4 týdnů, ve Velitelství výcviku – Vojenské
akademii VeV-VA) ve Vyškově. Dne 23.2.2019 byl Martinovi zaslán povolávací rozkaz v výkonu
KZP. K vojenskému útvaru ve Vyškově nastoupil 13.5.2019. Nepřetržitý vojenský výcvik v základní
přípravě zahrnuje teoretickou přípravu na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, přípravu
vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržbu vojenského materiálu po
ukončení výcviku, přípravu na zaměstnání příštího dne, samostatné studium, vyhodnocovací činnost
a další výcviková opatření. Martin se naučil ovládat vojenskou techniku a zbraně. Podle jeho slov
bylo ovšem také náročné pracovat se svou psychikou, zvlášť ve vypjatých situacích (např.
sebeovládání při držení odjištěného granátu v ruce). Prošel i fyzickým cvičením. Každé ráno
absolvoval rozcvičky, denně běhal několik desítek kilometrů, poté následovaly střelby a rozebírání
samopalů. Za nejtěžší považuje on sám fázové testy – silové a vytrvalostní (např. leh – sed/klik –
vzpor- hodnocení 46 a 28 za minutu, běh na 12 minu, 2400-2800 metrů) Při nesplnění byl voják
hodnocen jako ne)spěšný a byl vyřazen z KZP. Martin vše zvládnul, kurz základní přípravy

absolvoval úspěšně a stal se vojákem AZ ČR. Jeho sen, stát se vojákem se konečně vyplnil. Po
složení závěrečných zkoušek chce Martin nastoupit k profesionální Armádě ČR.
Facebook:
https://www.facebook.com/skolalipa/photos/pcb.4266565470129901/4266565280129920/

Příběh Lukáše Procházky
Lukáš studuje na naší škole první ročník nástavbového studia Podnikání.
Vyučil se obráběčem na Středním odborném učilišti ve Varnsdorfu (TOS). Po získání výučního listu
se rozhodl rozšířit své vzdělání ještě o maturitu a vybral si dvouleté nástavbové studium na naší
škole. Lukáše od malička bavila jízda na kole. S kamarádem si stavěli offroadové tratě (např. na
Klíči u Nového Boru), kde trénoval ve složitém terénu. Nebál se na svém kole sjet jak Černou horu,
tak i nejvyšší horu Čech Sněžku. Před čtyřmi lety začal jezdit na kole závodně. Dva roky závodil za
liberecký Bitters Superior Cyklolive Team a měl skvělé výsledky. Jelikož je Lukáš cílevědomý, chtěl
dosáhnout vyšší mety. Po dvou letech soustavného závodění a trénování oslovil na jednom ze závodů
manažera týmu Jaroslav Kulhavy Cycling Team, který založil český biker a olympionik Jaroslav
Kulhavý, a pokusil se k nim o přestup. Jeho cíl vyšel a Lukáš již úspěšně dva roky závodí za tento
slavný team. V srpnu 2020 v Hrádku nad Nisou proběhl 19. ročník MTB marathónu ALISY Bike Babí
léto, kde se Lukáš nebál jako nejmladší účastník zdolat na svém kole nejtěžší a nejsložitější 80km
trasu. Jeho výkon byl skvělý, neboť obsadil druhé místo. V letošním roce Lukáš přešel do elitní
kategorie MUŽI U23 (19-34 let), za kterou závodil v srpnu tohoto roku na Mistrovství ČR horských
kol CROSS COUNTRY 2021 v Harrachově. Zúčastnil se mnoha významných závodů s vynikajícími
výsledky. V tropických teplotách přesahujících 34 stupňů se postavil na start s více než 600 bikery
druhého a třetího kola ŠKODA Pražského MTB poháru na Zličíně. V elitních kategoriích se Lukáš
postavil na stupínek vítězů. Úspěchy, kterými se může Lukáš hrdě pyšnit, ovšem nejsou ,,zadarmo´´.
Trénuje skoro každý den (5x-6x týdně), v podstatě za každého počasí. Během silničního tréninku
najezdí 70-200km denně, v terénu 40-50 km. Lukáš má za sebou již 4 Mistrovství ČR horských kol,
30 Českých pohárů horských kol, UCI MTB world cup Nové Město na Moravě, Cross-country,
závody horských kol NOVA CUP Gočárovy schody, kde se umístil na 1. místě a mnoho dalších
úspěchů.
Facebook: https://www.facebook.com/skolalipa/videos/451622979720090

