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Vážení čtenáři,
zanedlouho skončí rok 2016 a všichni 
očekáváme, co nám přinese rok 
následující. Mnozí z nás si dávají 
různá předsevzetí, která jsou často 
obrazem toho, co nás nejvíce trápí, 
nebo co bychom přáli svým blízkým,  
a také sobě samým do budoucna. Určitě 
si přejeme především vánoční pohodu, 
zajímavé dárky pod stromečkem  
a splnění tajných přání. Za naši 
školu i za sebe bych se chtěl v těchto 
souvislostech připojit svým přáním  
k řadě těch, kteří patří do Vašich přátel, 
a popřát Vám.

Rodičům našich žáků přeji, aby 
Vám Vaše děti přinášely radost, aby 
Vás těšil jejich zájem o zvolenou 
profesi, aby se nám společně dařilo 
jejich vzdělávání a společnou prací  
se nám je přimělo přivést k úspěšnému 
ukončení vzdělávání.

Žákům naší školy přeji velkou 
trpělivost a zájem o naši společnou 
věc tj. vzdělávání. Sounáležitost 
se školou a s jejím pedagogickým 
sborem. Dále, aby všichni žáci, kteří 
v roce 2017 budou končit studium, 
absolvovali všechny zkoušky zdárně. 
Jedině tak bude vstup do praktického 
života úspěšný.

Žákům základních škol přeji šťastnou 
volbu při výběru budoucího povolání 
a správnou volbu při zvolení střední 
školy. Přeji Vám takový výběr školy 
a oboru výuky, abyste v následujícím 
životě byli spokojeni s tím, že jste 
se dali správnou cestou. Toto Vaše 
rozhodnutí Vám může splnit naše 
škola, SOŠ a SOU, Vlašim, neboť 
jsme škola, která svou širokou 
vzdělávací nabídkou a vzájemnou 
prostupností splňuje požadavky i těch 
nejnáročnějších z Vás.

Vám, pracovníkům naší školy, 
přeji především velkou trpělivost  
a mnoho úspěchů ve Vaší, mnohdy 
nelehké práci. Přeji Vám žáky  
se zájmem o zvolený obor výuky, přeji 
Vám rodiče s opravdovým zájmem  
o své děti a snahu společně vzdělávat  
a spolupracovat se školou.

Všem Vám pak přeji, aby nadcházející 
vánoční svátky byly plné pohody, klidu, 
štěstí a spokojenosti, aby rok 2017 
byl pro Vás rokem plným osobních 
úspěchů, pevného zdraví, lásky  
a především porozumění přátel.

 
text: Ing. Vladislav Novotný 

ředitel školy
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Slavnostní raut třetích ročníků

Odborná exkurze do Dobrovic se vydařila

V naší škole panuje již mnoho let tradice,  
že čtvrtletní hodnocení je u 3. ročníků propojeno 
se slavnostním rautem. A proto tomu nemohlo 
být jinak i v letošním školním roce.

Žáci 3. ročníku zorganizovali 30. 11. 
2016 netradiční třídní schůzku, na které 
rodičům, prarodičům a přátelům předvedli,  
co se ve zvoleném oboru naučili.  
Na slavnostním rautu, který se konal již  
v období adventu, jsme se sešli ve školní jídelně. 
Byla to příležitost se sejít a pohovořit nejen  

o věcech důležitých. Žáci oborů Kuchař 
– číšník a Cukrář pod vedením učitelek 
odborného výcviku a vedoucího učitele 
odborného výcviku připravili nádherné 
výrobky studené i teplé kuchyně a samozřejmě 
i výrobky cukrářské výroby.

Pro rodiče bylo také velkým gastronomickým 
zážitkem flambování palačinek. 

Většina rodičů se s tímto zajímavým vizuálním 
zážitkem setkala poprvé a velice kladně  

ho hodnotila. Žáci si dali opravdu záležet, 
proto jim patří velká pochvala, protože  
k tomuto úkolu přistoupili opravdu 
zodpovědně. 

Velké poděkování patří všem, kteří  
se na přípravě a realizaci tohoto slavnostního 
rautu podíleli. Ještě jednou děkuji.

text: Mgr.  Věra Jindrová 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Dne 14. prosince 2016 
se žákyně a žáci tříd  
1. CU, 2. CU, 3. CU, 1. CK  
a 2. OP oborů Cukrář  
a Potravinářská výroba zúčastnili 
odborné exkurze do cukrovaru  
v Dobrovici u Mladé Boleslavi,  
ve společnosti Cukrovary a lihovary 
TTD, a. s.

V úvodu připraveného programu 
účastníci školní akce zhlédli 
v zasedací místnosti krátký 
dokumentární film o historii 
dobrovického cukrovaru, který 
již od roku 1831 vyrábí cukr  
a slaví v letošním roce 185 let od 
svého založení. Ve dvou skupinách 
si žáci společně s pedagogickým 
dozorem a přidělenými průvodci 
střídavě prohlédli areál cukrovaru 
a prostory muzea. 

V cukrovaru probíhá v současné 
době výroba „bílého zlata“  
za plného provozu v rámci 
řepné kampaně. Proto bylo 

zajímavé vidět, i přes nepřízeň 
sychravého prosincového počasí, 
dopravu cukrové řepy do závodu  
a její bezprostřední zpracování  
na výsledný produkt.

Expozice v dobrovickém muzeu  
v prostorách historického 
objektu ze 16. století seznámila 
žáky s historií a současností 
cukrovarnictví, lihovarnictví  
a řepařství, šlechtěním  
a pěstováním cukrové řepy jako 
suroviny pro výrobu cukru  
a s výrobou lihu.

Profesně i prakticky zaměřená 
odborná exkurze žákům přiblížila 
témata přínosná pro výuku 
odborných předmětů. Poznatky  
z odborné exkurze mohou 
uplatnit i při výuce odborného 
výcviku, kde s cukrem, jakožto 
základní surovinou v cukrářském 
oboru, žáci pracují.

text a foto:  
Bc. Monika Vöglerová, & Jaroslava Kršková
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Pom
oc žákům

 ZŠ
Svářečské zkoušky jsou za nám

i

Žáci, kteří v letošním školním roce ukončí své 
vzdělávání na základní škole, stojí před velkým 
rozhodováním o výběru vhodné školy pro své 
další vzdělávání.

Tradicí na naší škole již několik let je,  
že se snažíme především pomáhat žákům ZŠ 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 
konci měsíce září kontaktujeme výchovné 
poradce všech škol v okolí a nabízíme jim 
velmi zajímavý program, který se týká exkurze 
do všech výukových prostor na naší škole. 
U mnohých škol jsme se setkali s velkým 
nadšením, a tudíž bylo možné stanovit  
si k návštěvám konkrétní termíny. Přesto  
se oproti loňskému roku snížil zájem  
o exkurzi ze strany speciálních škol ze sedmi 
na pět. Nabídku nevyužila ZŠ Zruč nad 
Sázavou, protože zde v letošním školním roce 
vycházejí pouze dva žáci a ti nás navštívili již 

vloni. Bohužel se exkurze nezúčastnily ani 
ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Votice, protože na 
těchto školách nevychází žádný žák.

A nyní již podrobnější informace, které  
se týkají proběhnutých exkurzí pro vycházející 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Od 18. 10. 2016 až do 1. 12. 2016 nás navštívily 
tyto školy: ZŠ Benešov, ZŠ Sedlčany, ZŠ Mladá 
Vožice, ZŠ Ledeč nad Sázavou, ZŠ Vlašim. 
Ihned po příjezdu prvních zájemců bylo vidět 
velké nadšení, které souviselo s touhou poznat 
nové prostředí. Nejdříve si žáci prohlédli školu 
a všechna pracoviště odborného výcviku na 
zámku ve Vlašimi. Po zhlédnutí všech prostor 
následovala beseda spojená s občerstvením.  
V této příjemné atmosféře jsme informovali 
nejen o nabízených oborech vzdělání, ale 
především o všech výhodách a dalších 
možnostech získaných při výuce. Velice 

motivující pro žáky bylo zmínění o poskytování 
finanční podpory z rozpočtu Středočeského 
kraje. Byli jsme velice příjemně překvapeni 
rozvíjející se besedou. Žáci se chovali  
v novém prostředí naprosto přirozeně a nebáli  
se dotazovat na vše, co je o jednotlivých 
oborech zajímalo.

Naši řidiči byli připraveni, a proto jsme mohli 
bez čekání pokračovat v dalším programu 
exkurze. Z vlašimského zámku jsme odjeli  
do školní cukrárny, kde probíhal odborný 
výcvik. Žáci si zde ověřují teoretické znalosti 
získané ve škole a bylo velice zajímavé vidět 
je při přípravě cukrářských výrobků. Další 
cesta vedla do střediska odborného výcviku 
na halách. Toto prostředí bylo zajímavé 
především pro ty žáky, kteří projevovali zájem 
o opravářské práce. Potom jsme pokračovali 
do cíle naší bohaté exkurze a to OP Tehov, 
vzdáleného 7 km od Vlašimi. Zde následovala 
kompletní prohlídka školy, všech dílen, školní 
kuchyně a cvičných kuchyněk. Všechny 
informace byly podávány velice podrobně, 
protože právě zde probíhá výuka nabízených 
oborů vzdělání. Závěr tvořila prohlídka 
domova mládeže na Tehově.

Všichni zúčastnění, možná naši budoucí žáci, 
měli úsměvy na tvářích a bylo vidět, že dnešní 
den, prožitý na naší škole, byl pro ně příjemný. 
Moc bychom si přáli, aby záměr, který tyto 
exkurze měly splnit, byl opravdu naplněn.

Všem vycházejícím žákům přejeme šťastný 
krok při výběru nové školy a věříme,  
že i ta naše bude poskytovat prostředí, kde 
budou všichni spokojeni.

text: Mgr. Květa Koktová, výchovná poradkyně
foto: archív SOŠ a SOU, Vlašim, Zámek 1

Pomůžeme vycházejícím žákům s volbou povolání?

Svářečské zkoušky jsou za námi

V měsíci listopadu proběhly  
na odloučeném pracovišti 
Tehov dva kurzy pro žáky 
třetích ročníků oboru „Opravář 
zemědělských strojů“ SOŠ  
a SOU, Vlašim. Jednalo se o kurz 
svařování v ochranné atmosféře  
a o kurz svařování plamenem.   

Oba kurzy se konaly právě  
na tomto odloučeném pracovišti, 
neboť jsou zde pro tuto činnost 
vytvořeny ty nejvhodnější 
podmínky. 

Žáci se na oba kurzy 
připravovali v rámci učebních 
osnov jednotlivých oborů  
už od počátku školního roku 
nejen v době odborného výcviku, 
ale i v teoretickém vyučování, 
především v předmětech 
Technologie svařování.

Na závěr obou kurzů žáci skládali 
zkoušky. 

Praktickou část zkoušky  
- 4 sváry při svařování v ochranné 
atmosféře a 6 svárů při svařování 
plamenem hodnotil externí 
zkušební komisař. Součástí 
zkoušky byl i test z bezpečnosti 
práce při svařování a z technologie 
svařování.

Žáci, kteří úspěšně zkoušky složili, 
získali potvrzené svářecí průkazy 
pro dané technologie svařování. 
Škola tak umožňuje všem svým 
žákům ve výše jmenovaném 
učebním oboru lépe se uplatnit 
na trhu práce, protože svářečské 
profese jsou v současné době 
vyžadovány v mnoha podnicích.

text & foto: 
Ladislav Houlík, vedoucí učitel OV
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Inkluze v naší škole

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami Novela školského 
zákona, která obsahuje pravidla inkluze, vstoupila  
do praxe 1. 9. 2016. Vzbuzuje u učitelů a rodičů 
očekávání i obavy.

Co ve školách čeká handicapované nebo 
mimořádně nadané děti?
Pojem inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) 
znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého 
celku. Ve školství inkluzivní vzdělávání nebo 
inkluze je praxe zařazování všech dětí do 
běžné školy, která je na to patřičně připravena. 
V inkluzivní škole se neoddělují žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami od žáků 
bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají 
děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, 
děti jiného etnika i většinové společnosti. 
Pedagog se všem věnuje rovnocenně, nikomu 
více ani méně. 

Co musí škola žákovi poskytnout? Jsou to tak 
zvaná podpůrná opatření (jsou označována 
stupněm 1 až 5), která poradenské zařízení 
žákovi doporučí, a která následně škola musí 
zařídit, patří k nim:
- využití speciálních metod, postupů, forem 
a prostředků vzdělávání i možnosti úpravy 
obsahu vzdělání;
- organizace výuky žáků při přijímacím řízení, 
zajištěním všech forem ukončování studia + 
možnost prodloužení délky vzdělávání;
- kompenzační, rehabilitační a učební  
 

pomůcky, speciální učebnice a didaktické  
materiály;
- poskytování pedagogicko-psychologických 
poradenských služeb (výchovný poradce, 
školní metodik prevence, speciální pedagog 
nebo školní psycholog);
- zajištění služeb asistenta pedagoga;
- snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní či 
pracovní skupiny.

Naše škola je inkluzivní, jsou na 
ni kladeny vyšší nároky spojené  
s širokým složením žáků. Jedná se především 
o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání 
asistentů či externích odborníků, péče  
o duševní zdraví všech žáků i učitelů.

Nabízíme 14 oborů vzdělávání.
- 4leté studium ukončené maturitní zkouškou 
(M) – Hotelnictví, Gastronomie;
- 2leté nástavbové studium - Podnikání;
- 3leté studium ukončené závěrečnou 
zkouškou (H obory) – Kuchař-číšník, Cukrář, 
Mechanik opravář motorových vozidel, 
Opravář zemědělských strojů, Zedník, Krejčí;
- 3leté studium pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami ukončené závěrečnou 
zkouškou (E obory) -  Stravovací a ubytovací 
služby (Kuchařské práce), Potravinářská 
výroba (Cukrářské práce), Opravářské práce, 
Šití oděvů, Zednické práce.
 
Všechny nabízené obory vzdělávání jsou  
 

provázané a prostupné. Pokud žák nezvládá 
učivo v maturitní třídě, může plynule 
přejít na navazující obor tříletého studia. 
Pokud v tomto oboru bude mít potíže nejen  
v teoretickém vyučování, ale i v odborném 
výcviku, může žák přejít na obor, který 
je méně náročný, a požadavky na výuku 
jsou přizpůsobené. Prostupnost oborů 
je možná i zpětně. Žáci, kteří zvládají  
v E oboru teoretické vyučování a odborný 
výcvik, mohou přejít plynule do oboru H, 
taktéž z oboru H do oboru M. Navíc po 
zvládnutí závěrečných zkoušek mohou žáci 
z oboru H navázat dalším studiem v oboru  
M Podnikání. 

Závěrem můžeme konstatovat, že inkluze  
v naší škole je prováděna již mnoho let. Tak, 
jak ji máme nastavenou, i jak přistupujeme 
k jednotlivým žákům. Uplatnění absolventů 
na trhu práce nám ukazuje, že je tato cesta 
správná včetně možnosti dalšího vzdělávání 
na VOŠ a VŠ.

Vše co je nové může vyvolávat obavy a strach. 
Na druhé straně to může být příležitost k učení 
se a zkoumání (se?). Dopřejme si čas na toto 
učení a zkoumání tak, aby nám, „dospělým a 
moudrým“ celý proces mohl dělat radost a byl 
užitečný našim dětem a žákům.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková  
& Mgr. Květa Koktová 

výchovné poradkyně
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Příprava vánočního večírku žáků DM Tehov Na návštěvě v paraZOO

Nastal podzim, dny se krátí a my 
se všichni těšíme na vánoční svátky.  

Nejvíce se samozřejmě těší děti, 
ale i dospělí si vychutnávají 
jedinečnou vánoční atmosféru. 
Abychom si ukrátili dlouhý čas 
čekání a těšení, tak se konají různé 
večírky a akce, kdy se lidé scházejí, 
trochu bilancují a určitě mají také 
k dispozici nějaké vyrobené nebo 
objednané pohoštění. 

I na internátě SOŠ a SOU Vlašim 
v Tehově připravujeme vánoční 
večírek. Každý ubytovaný žák 
má za úkol si připravit nějakou 
vánoční písničku, scénku, vtipy 
či přednést nějaký zajímavý 

vánoční příběh. Někteří z žáků  
se se zápalem pustili  
do nacvičování, ale někteří ještě 
touto dobou nemají tušení, čím 
se při večírku pochlubí. Máme 
velkou výhodu, že pan vychovatel 
Hrdina má kapelu a slíbil nám,  
že nám rádi zahrají. 
Předpokládáme, že se večerka 
trochu protáhne. Také si vyrobíme 
v kroužku pečení jablkový závin  
a nějaké tradiční vánoční cukroví. 
K pohoštění také patří chlebíčky, 
které nám vyrobí paní kuchařky 
v kuchyni. Všichni už se těšíme 
a zbývající čas vyplníme pilným 
nacvičováním.

text & foto: žáci DM Tehov

Na konec listopadu měli žáci 
ubytovaní v DM naplánovanou 
exkurzi do Para Zoo ve Vlašimi.  

Bylo sice už zimní počasí,  
ale většinu zvířat bylo možné 
vidět. Mezi ty nejoblíbenější patří 
už tradičně vydra, rys a sovy. 
Vydra se pohybuje ve velkém 
akváriu, a tak byli všichni naši 
žáci zvědaví, zda ji uvidíme.  
K našemu překvapení se ukázala, 
asi také proto, že na břehu měla 
připravené krmení. Byla hravá 
a všichni z ní byli nadšení. Žáci 
také viděli zvířata, která znají  
z pohádek, třeba velkého 

černého krkavce a sovu pálenou.  
Při prohlídce jsme se také 
seznámili s věcmi, které jsou 
nebezpečné pro určité druhy zvěře 
v jejich domovině, například části 
sloupů vysokého napětí. U každé 
z klecí je informativní tabulka  
s popisem zvířete a prostředí,  
ve kterém žije, a díky tomu jsme 
se o každém zvířeti dozvěděli 
spoustu zajímavých podrobností. 
Všichni byli s návštěvou spokojeni 
a již si se mnou domlouvali 
zopakování exkurze na jaře. 

text & foto: František Hrdina, vychovatel
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Žáci naší školy na cestě za poznáním

„JAK VYPADÁ PRAXE OPRAVÁŘE“

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů  
a Opravářské práce tříd 2. B, 3. B a 3. C navštívili 
dne 22. 11. 2016 výrobní a opravárenský závod 
Schwarzmüller v průmyslové zóně u Hořovic.

Jde o rakouskou firmu, která se právě  
v tomto jednom ze svých závodů zaměřuje 
na kompletní výrobu připojených vozidel  
za motorová vozidla - jak návěsy, tak i přívěsy 
s různými modifikacemi typů nástaveb  
a pracovního využití. 

Žáci při exkurzi prošli a zhlédli celou 
kompletní výrobu podvozků a nástaveb  
na podvozky rozdílných typů pro různé 
využití, například výrobu podvozků a cisteren 
různého provedení a velikostí. 

Dále viděli výrobu kompletních podvozků 
sklápěčů a též mohutné návěsy pro přepravu 
sypkých a kusových materiálů. Žáci postupně 
procházeli provozem firmy a sledovali celý 
postup výroby od počátečního zavezení tabulí 
plechů, stříhání a řezání na dané rozměry 

podle předem zadané dokumentace a výkresů. 
Byli svědky práce s technickou dokumentací 
a viděli v praxi to, co se učí v teoretických 
předmětech. Sledovali postupnou výrobu 
jednotlivých dílů a konečné sestavení a vlastní 
svařování celého, dle potřeby tvarovaného 
podvozku - rámu vozidla. Vlastní svařování 
probíhá jak manuálně, tak z velké části  
i za pomoci robotů. 

Po vykonání svářečských operací nastupuje 
čištění, a to formou tryskání jemnou kovovou 
směsí. Dochází k dokonalému očištění celého 
svařence, nebo dalších dílů potřebných  
k celkové montáži.

I další operace naše žáky velmi zaujaly. 
Procházeli lakovnou, kde dochází k vytváření 
povrchové úpravy. Jedná se o plynulé, pásové 
provedení třívrstvého ochranného lakového 
povrchu. Dle přání zákazníků se nastřikují 
různé barevné odstíny vozidel.

V montážních halách žáci obdivovali celou 
montážní linku. Viděli, jak dochází ke skládání 
jednotlivých součástí a vzniká vozidlo. 

Sledovali montáž náprav, elektrické instalace, 
brzd a hydraulických okruhů a uvědomovali 
si, jak se postupně vozidlo stává pojízdným  
a splňujícím technický stav.

Vozidla se v této firmě nejenom vyrábí, ale též 
opravují. Tady naši žáci - budoucí opraváři  
- sledovali různé opravárenské činnosti, tak jak 
je budou vykonávat po získání výučních listů 
a zařazení do pracovního procesu. Na závěr 
mohli všichni konstatovat, že se bez základních 
teoretických znalostí a základních dovedností 
nedá dnes uplatnit v rychle se rozvíjejících 
výrobních i opravárenských technologiích. 

Prohlídka této firmy splnila svůj cíl a přiblížila 
našim žákům představu o výrobě a hlavně  
o opravách vozidel. Na tyto pracovní postupy 
se tři roky připravují v našem učilišti.  Je nutné, 
aby se každý žák zamyslel nad svými znalostmi 
a dovednostmi a řádně se připravoval na své 
budoucí životní zařazení, pro které je důležité 
jako první krok získání výučních listů. 

text & foto: Jaroslav Pohůnek

Žáci naší školy na cestě za poznáním
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Školu provoněla vůně kávy

Začátkem prosince proběhl první odborný kurz 
v tomto školním roce pro gastronomické obory.

Kurz přípravy kávy  - Barista, je jedním  
z kurzů, který má v naší škole dlouholetou 
tradici. Lektorem tohoto kurzu je odborník 
na slovo vzatý, pan Michal Křižka, barista  
a majitel společnosti Café Art.

Letošní kurz úspěšně absolvovalo 16 žáků, 
kteří se v průběhu dvou dní dozvěděli veškeré 
informace o kávě, produktech z kávy a přípravě 

základních nápojů. Základem těchto nápojů 
byla příprava dobrého espressa, následná 
příprava mléčné pěny a příprava cappuccina.

Kurz žáky zaujal natolik, že ještě v průběhu 
tohoto školního roku přibude v nabídce 
navazující kurz, který se bude zabývat 
profesionální degustací káv – cuppingem.

text: Mgr. Martin Zvára 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Ve dnech 6.-7. 12. 2016 
proběhl na naší škole 
kurz přípravy kávy.  

Na kurzu jsme absolvovali  
přednášku o historii,  

o kávě a pak jsme si vyzkoušeli  
také přípravu několika  

druhů kávy včetně cappuccina.  

Nejzajímavější byl dokument  
o cestě kávy do Evropy.  

 
Co mě překvapilo, bylo to,  
že afričtí farmáři dostávají  

za svou úrodu pouhých 6 korun  
za kilogram kávových zrn.  

 
Také jsme viděli,  

že sklizeň kávových semínek  
není tak snadná, jak si někteří lidé myslí,  

protože se musí kávové semínko  
vyloupnout ze slupky,  
ze které se vyrábí čaj.  

Na kurzu mě bavila hlavně  
samotná příprava kávy  

a rozlišování její kvality pomocí  
ochutnávky a vůně.  

 
Myslím si, že kurz byl velmi zajímavý  

a moc se mi líbil.

text: Vendula Hýnová 1. KA
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Rozšíření nabídky autoškoly

Jak již bylo uvedeno v předchozích číslech 
zpravodaje naše škola provozuje autoškolu, 
která prioritně zabezpečuje přípravu pro žáky, 
kteří mají získání řidičského oprávnění jako 
součást kvalifikace obsažené ve výstupech 
školních vzdělávacích programů. 

Pro žáky oborů vzdělání Opravářské 
práce a Opravář zemědělských strojů  
je to ve druhém ročníku příprava pro získání 
řidičského oprávnění na traktor a pro opraváře 
zemědělských strojů ve třetím ročníku 
rozšíření na osobní a nákladní automobil. 
Tyto dvě skupiny mají ve třetím ročníku  
v osnovách i žáci oboru vzdělání Mechanik 
opravář motorových vozidel (automechanik). 
Příprava na získání řidičského oprávnění 
uvedených skupin je ve všech těchto oborech 
zdarma. Díky tomu, že příprava probíhá  
v autoškole zřízené při škole, se na žáky 
vztahují některé výjimky, které v běžných 
autoškolách nejsou možné. Žáci po ukončení 
přípravy mohou konat závěrečné zkoušky,  
i když ještě nesplňují podmínku požadovaného 
věku, ale řidičský průkaz je jim vydán až po 
dosažení věku. Dále mohou konat společnou 
přípravu pro získání řidičského oprávnění na 
osobní a nákladní automobil a obě skupiny 
získají při jedné závěrečné zkoušce, zatímco 
zákonem stanovený postup bez výjimky 
vyžaduje nejprve získat řidičské oprávnění na 
osobní automobil a následně zahájit přípravu 
na získání řidičského oprávnění na nákladní 
automobil. V neposlední řadě je to možnost 
získání řidičského oprávnění na nákladní 
automobil bez omezení hmotnosti ve věku 
18 let, i když novelou příslušného zákona je 
možné toto oprávnění získat až ve věku 21 
let. Naši absolventi tak mohou od 18 let řídit 
nákladní automobil s celkovou hmotností do 
7,5 tuny a po dosažení věku 21 let mohou řídit 
jakýkoliv nákladní automobil, aniž by museli 
složit nějakou další zkoušku.

Kromě uvedeného autoškola nabízí všem 
zájemcům z řad žáků naší školy bez ohledu na 
obor vzdělání přípravu na získání řidičských 
oprávnění všech skupin, které je možné 
získat ve věku do 18 let, a to za výhodných 
podmínek. Většina zájemců si myslí,  
že výhodné podmínky se týkají hlavně 
ceny, ale to není možné, neboť náklady  
na přípravu jsou stejné jako v jiných  
autoškolách a není možné tuto přípravu nějak 
dotovat, když není zahrnuta v osnovách. 
Výhodnost je především v tom, že je příprava  
zabezpečována na moderních vozidlech,  
výuka teorie navazuje bezprostředně  
na výuku ve škole a tak není nutné někam 
jinam docházet a čekat na zahájení.  
V nezbytném rozsahu jsou žáci při dodržování 
dohodnutých pravidel uvolňováni z vyučování 
na provádění praktického výcviku v řízení 
vozidla. Díky tomu se každoročně přihlásí  
k získání řidičského oprávnění několik desítek 
žáků. Nejvíce je to v prvním ročníku pro 
získání řidičského oprávnění na motocykl 
skupiny A1, kdy např. ze třídy opravářů 
zemědělských strojů se každoročně přihlásí 
více než polovina žáků. Ve třetím ročníku 
se někteří žáci připravují k rozšíření této 
skupiny na skupinu A2 a mohou pak  
v souladu s platnou legislativou získat možnost 
řídit motocykl bez omezení výkonu už ve věku 
20 let. Rovněž žáci ostatních oborů využívají 
možnost přípravy pro získání řidičského 
oprávnění především na osobní automobil, ale 
i na traktor a nákladní automobil. V poslední 
době má autoškola dostatečnou kapacitu  
v kurzech i pro ostatní zájemce, kteří nejsou 
žáky školy. Tito v letošním kalendářním roce 
především využili nabídky k získání řidičského 
oprávnění skupin, o které byla rozšířena 
licence autoškoly. Jde o skupinu B rozšířené, 
běžně označovanou jako B96 podle čísla 
harmonizačního kódu, pod kterým je uvedena 
v řidičském průkazu a skupinu B+E. Zatímco  

s řidičským oprávněním skupiny B96 je možné 
řídit jízdní soupravu složenou z osobního 
(případně lehkého nákladního automobilu 
kategorie N1) a vleku bez ohledu na jeho 
nejvyšší povolenou hmotnost, pokud součet 
nejvyšších povolených hmotností jednotlivých 
vozidel nepřevyšuje 4,25 tuny, u skupiny B+E 
7 tun. Zatímco skupinu B96 je možné získat  
už v rámci přípravy na získání řidičského 
oprávnění skupiny B, pro rozšíření na skupinu 
B+E je nezbytné získat nejprve řidičské 
oprávnění skupiny B. Bližší informace včetně 
ceníku mohou zájemci získat na webových 
stránkách školy v sekci autoškola, případně 
si vyžádat další informaci na uvedených 
kontaktech.

Rozšíření nabídky o další skupiny bylo možné 
po dalším rozšíření vozového parku autoškoly. 
Ten zahrnuje motocykl YAMAHA 125 SPD 
pro přípravu k získání řidičského oprávnění 
na skupinu A1, nový moderní traktor Zetor 
Proxima 80, který doplnil dosud používané 
traktory Zetor 7211 a 5211. Pro skupinu C jde  
o skříňový nákladní automobil DAF LF55, 
který svým provedení patří mezi nejmodernější 
používaná vozidla. Vozový park kromě přívěsů 
za traktory doplňuje ještě osobní automobil 
Peuegot 206 pro získání řidičského oprávnění 
skupiny B a motocykl YAMAHA Virago 535 
pro získání řidičského oprávnění skupiny 
A2. Nově byl mezi výcviková vozidla zařazen 
9místný mikrobus FORD TRANSIT a brzděný 
vlek pro skupiny B96a B+E. Od nového roku 
pak půjde o osobní automobil Škoda Octavia 
1.9 TDi.

Věřím, že výše uvedené přispěje ke zvýšení 
kvalifikace žáků v oblasti silniční dopravy.

text & foto: Mgr. Josef Doubek 
vedoucí autoškoly SOŠ a SOU, Vlašim, Zámek 1

R
ozšíření nabídky autoškoly
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Stalo se již na naší škole téměř tradicí,  
že v předvánočním čase jezdíme do Vídně. 

Není to pouze návštěva vánočních trhů,  
ale hlavním cílem je odborná exkurze  
do zařízení, která se zabývají potravinářskou 
výrobou. Letos jsme zvolili prohlídku 
čokoládovny a muzea firmy Heindl a restaurace 
Schönbrunner Stöckl.

Ve čtvrtek 8. prosince jsme v brzkých 
ranních hodinách vyjeli na odbornou exkurzi  
do Vídně, která byla zaměřena na obory 
Cukrář a Kuchař - číšník. 

Po čtyřech hodinách cesty jsme dorazili  
k prvnímu cíli, kterým byla velká vídeňská firma 
- čokoládovna Heindl. Prohlídka čokoládovny 
a muzea čokolády začala krátkým videem, které 
nám ukázalo poutavou historii objevu čokolády  
a vznik její výroby. Poté jsme si společně  
s průvodcem prohlédli muzeum, kde na nás 
na každém rohu čekaly ochutnávky místních 
výrobků, mimo jiné také čokoládové fontány,  
ze kterých jsme také mohli ochutnat,  
mohli jsme si zkusit čichový a hmatový test  
na rozpoznání druhů příměsí do čokolády. 
Z muzea jsme se přesunuli do výrobny, 
kde jsme mohli pozorovat celý proces 
výroby, i když vlastní dílny jsme viděli  

z přísných hygienických předpisů pouze  
za skleněnou stěnou. Exkurzi jsme zakončili 
nákupem ve firemní prodejničce, kde jsme 
mohli vidět nepřeberné množství výrobků,  
ale i zajímavé obaly, které tato firma vyrábí.

Po „sladkém“ zastavení na nás čekala 
prohlídka jedné z nejlepších vídeňských 
restaurací Shönbrunner Stöckl, kde  
na nás čekala přednáška o výrobě klasického 

vídeňského řízku, což je vyhlášená delikatesa 
a pověst nezklamala. Místní kuchař nám 
popsal a názorně ukázal výrobu tohoto 
tradičního pokrmu, který byl součástí pro nás  
připraveného oběda. Návštěva restaurace 
byla velice zajímavá a poučná. Odtud jsme  
se přesunuli k zámku Schönbrunn, kde  
jsme si prohlédli památky, které jsou  
v přilehlém zámeckém parku, například 
Gloriette.

O
db

or
ná

 e
xk

ur
ze

 d
o 

Ví
dn

ě

Odborná exkurze do Vídně
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Při následné okružní jízdě centrem města 
jsme viděli nejvýznamnější stavby a místa 
spjatá s historií a slavnými obyvateli a rodáky 
Vídně, ke kterým nám průvodce vždy řekl 
mnoho zajímavých a důležitých informací. 
Viděli jsme například Hofburg, parlament, 
španělskou dvorní jízdárnu, stáje s lipicány, 
přírodovědné muzeum, hotel Sacher a také 
Hundertwasserhaus, Hundertwasser Village, 
Kunhsthaus a teplárnu Spittelau, což jsou díla 
Friendensreicha Hundertwassera, který navrhl 
tyto barevné a trochu i bláznivé budovy.

Celou exkurzi jsme zakončili na radničním 
náměstí, kde jsme navštívili Radnici a mimo 
jiné také tradiční vánoční trhy. Zde jsme 
mohli ochutnat tradiční vídeňské pokrmy,  
ale také si prohlédnout vánoční výzdobu, která 
je nezapomenutelná. Odtud jsme ve večerních
hodinách, plni skvělých zážitků, odjížděli zpět 
domů. Cestou jsme měli ještě možnost vidět 
osvětlené ruské kolo v Prátru a další vídeňské
památky…

text & foto:  
PhDr. Marie Brunová, Ing. Kateřina Macešková
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Flobal a jeho představení veřejnosti

V podzimním programu sportovních soutěží 
středních škol nemůže chybět florbal. 

Znáte historii vzniku této hry, která je velmi 
populární?
Florbal je kolektivní halový sport. Hraje  
se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým 
dutým plastovým míčkem. Při standardní 
herní situaci je z každého týmu na hřišti  
v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. 
Hráči při hře používají speciální florbalové hole 
(tzv. florbalky) a snaží se vstřelit protivníkovi 
gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají 
pouze svým vlastním tělem, zejména rukama  
a nohama.

Za kolébku florbalu je všeobecně považována 
Skandinávie. Málokdo však ví, že původně 
florbal vznikl ve Spojených státech amerických  
v továrně na plasty Cosom, ve státě 
Minneapolis. Zdejší dělníci si vyrobili 
plastikové hokejky, kterými ovládali míček již 
v roce 1958. Tehdy nově zrozená hra dostala 
název floorhockey. Velkého rozkvětu, se ale 
dočkal až ve Švédsku, kam byly přivezeny 
plastové hole. Na počátku 70. let objevovali 
kouzlo hry, kterou pojmenovali innebandy, 
kterou hráli převážně švédští hokejisté 
v letním období. Ke sjednocení pravidel 
došlo v roce 1986 v souvislosti se založením 
Mezinárodní florbalové federace. V roce 1994 
se konalo první Mistrovství Evropy mužů  
ve Finsku, o rok později první Mistrovství 
Evropy žen. Rok 1996 byl znamením 
prvního oficiálního Mistrovství světa, jehož  

severské finále sledovalo 15 000 diváků  
ve stockholmské Globen aréně.  
Od té doby se MS koná každoročně, ale v lichém 
roce bojují ženy a v sudém muži. Prvnímu 
českému kontaktu s florbalem napomohl 
výměnný pobyt studentů z univerzity  
KY z Helsinek. Českým vysokoškolákům  
se hra ve Finsku zalíbila. Posléze, při pobytu 
v Praze Finové v roce 1984 zanechali darem 
dvanáct florbalek s míčky a studenti VŠE s nimi 
hráli v malé tělocvičně téměř rok. Florbalky 
se začaly lámat a i přes snahu opravit je, toho 
dočasně zanechali.

Švédsko udává směr ve vývoji dnešního 
florbalu a má nejvíce registrovaných florbalistů 
na světě. Česká florbalová unie je z hlediska 
počtu členů na třetím místě za druhými Finy  
a před čtvrtými Švýcary.

Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně 
nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté. Plastový 
děrovaný míček podobných rozměrů totiž 
slouží k tréninku baseballových pálkařů  
v zimním období, kdy trénují v hale.

Olympijské hry - florbal obdržel v prosinci 
2008 uznání Mezinárodního olympijského 
výboru. Od této chvíle může začít usilovat  
o zařazení na program olympijských her, jenž 
může být na návrh programové komise MOV 
upravován pro každé jednotlivé olympijské 
hry. Naposledy byl program upraven pro 
hry 2016 v Brazílii. Hráči ČR mají úspěchy  
i v mezinárodních soutěžích.

V okrese Benešov jsme se 8. 11. 2016 sešli  
ve sportovní hale TJ Spartak Vlašim na turnaji 
vlašimských škol. Zápasy byly velmi náročné 
na fyzickou připravenost a hlavně na techniku 
hry. Chlapci naší školy do turnaje vstoupili 
vítězně s GY Vlašim. Druhý zápas s OA Vlašim 
(vítězem turnaje) jsme po bitvě prohráli 4:2.  
O druhé místo a postup do finále v Neveklově 
jsme hráli se SPŠS Vlašim v řádném hracím 
čase 0:0. V nastaveném čase jsme ihned  
po odpísknutí dostali branku, a tudíž jsme 
prohráli a nepostoupili. Reprezentanti školy 
hráli s nasazením a velmi dobře. Patří jim velké 
díky. 

Dívky nastoupily 13. 12. 2016 na OA  
v Neveklově k Okresnímu přeboru SŠ. Byly 
nalosovány do první skupiny se SZeŠ Benešov 
a OA Neveklov. Hrály velmi dobře, ale chybělo 
jim trochu štěstíčka, kdy vždy v posledních 
minutách jedním gólem jsme oba zápasy 
prohrály 2:1. Hrací pavouk byl dobře sestavený, 
mohly jsme ještě postoupit přes favority  
až do finále a opět nejtěsnějším rozdílem jsme 
prohrály. V posledním zápase se SŠ Cestovního 
ruchu si dívky pořádně zastřílely a vyhrály jsme 
7:1. Obsadily jsme v okrese Benešov 5. místo. 
Turnaj byl velmi náročný na fyzickou zdatnost  
a dívkám patří velký obdiv za obrovské nasazení 
a vůli prosadit se až do poslední vteřiny. Patří 
jim velké poděkování za reprezentaci školy.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková, učitelka TV
zdroj: www.wikipedia.cz
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Oblastní a okresní kolo ve volejbale Futsalová liga

Oblastní kolo ve volejbalu chlapců 
se konalo 23. 11. 2016 v tělocvičně 
vlašimské Obchodní akademie. 

Za neúčasti chlapců vlašimského 
gymnázia byli soupeřem chlapců 
ze Střední odborné školy  
a Středního odborného učiliště 
Vlašim pouze hráči Střední 
průmyslové školy ve Vlašimi 
a domácí Obchodní akademie 
Vlašim.

Vzhledem k neúčasti chlapců  
z gymnázia se celý turnaj hrál na 
tři vítězné sety. V prvním utkání 
chlapci ze SOŠ a SOU hladce 
vyhrávali nad SPŠ 2:0. Výrazný 
útlum mužstva ve třetím a čtvrtém 
setu vedl k vyrovnání zápasu na 
2:2. V posledním, pátém setu, 
se opět projevila herní pohoda 
chlapců ze SOŠ a SOU a poslední 
set vyhráli v poměru 25:23. Celý 
zápas pro nás skončil vítězně 
poměrem 3:2.

Ve druhém utkání s OA 
Vlašim se situace naprosto 
otočila. Obchodní akademie 
vyhrávala nad SOŠ a SOU již 2:0,  
ale chlapci toto utkání ani za tohoto 
nepříznivého stavu nevzdávali.  
Ve čtvrtém setu vyrovnali 
dokonce na 2:2, ale závěrečný pátý 
set patřil po těsném vítězství opět 
obchodní akademii. 

Z oblastního kola, do kola 
okresního, které se konalo  
29. 11. 2016 v benešovské hale  
Bios, postoupila dvě nejlepší 

družstva z oblastního turnaje 
vlašimských a benešovských 
středních škol. Okresního kola 
se zúčastnila již kompletní 
4 mužstva - SOŠ a SOU  
Vlašim, SPŠ Vlašim, SZeŠ  
a VOŠ Benešov a Gymnázium 
Benešov. Úvodní utkání rozehráli 
chlapci ze SOŠ a SOU s tradičním 
rivalem a to se SPŠ Vlašim.  
V tomto zápase neponechali 
chlapci ze SOŠ a SOU nic náhodě 
a s přehledem vyhráli první zápas 
v poměru 2:0. V dalším utkání 
bohužel nestačili na domácí 
favorizovanou SZeŠ a VOŠ  
a prohráli v poměru 0:2. Poslední 
zápas s benešovským gymnáziem 
byl z pohledu chlapců ze SOŠ  
a SOU velmi „hratelný“. 
Prohráli až v koncovce třetího  
setu a výsledek celého zápasu  
byl 1:2. 

Myslím si, že druhé místo  
v oblastním kole a třetí místo 
v kole okresním je velkým 
úspěchem, na kterém se podílely 
nejen tradiční opory mužstva, ale 
i hráči noví, kteří jsou příslibem 
kvality do let příštích. Mužstvo 
nastoupilo ve složení: Petr Málek, 
Filip Hlaváček, Jakub Fürbacher, 
Jan Schläfer, Vojtěch Zamrzla, 
David Zhorný, Jakub Zelenka, 
Jakub Kubík a Pavel Starý. Všem 
chlapcům patří samozřejmě velké 
poděkování za odvedený výkon  
a za snahu co nejlépe 
reprezentovati naši školu.

text & foto: Mgr. Josef Jakl

První kolo futsalové ligy hostila 
9. listopadu 2016 tradičně, 
jako v letech minulých, Střední 
průmyslová škola Vlašim. 

Za účasti chlapců z Obchodní 
akademie Vlašim, Střední 
odborné školy a Středního 
odborného učiliště Vlašim  
a pořádající Střední průmyslové 
školy Vlašim byl rozehraný turnaj 
systémem každý s každým. 

K prvnímu zápasu nastoupili 
chlapci ze SOŠ a SOU Vlašim 
proti OA Vlašim. Přes nadějný 
začátek prvního poločasu  
a neproměnění několika šancí  
se obraz hry výrazně změnil ke 
konci prvního poločasu, kdy 
chlapci ze SOŠ a SOU prohrávali 
již o 3 góly. Ve druhém poločase 
se ještě výrazněji projevila 
herní kvalita OA, která nakonec 
zvítězila 7:2. 

Druhý zápas byl z pohledu 
chlapců SOŠ a SOU proti SPŠ 
mnohem vyrovnanější. Bohužel, 
ani v tomto zápase se nepodařilo 
držet krok s průmyslováky  
a prohra 3:10 odsunula chlapce 
ze SOŠ a SOU na poslední místo  
v celém turnaji.

Na závěr je nutné podotknout, 
že základ družstva z OA  
i ze SPŠ tvořili fotbalisté, hrající 
okresní, či krajské soutěže  
v kopané. Chlapcům ze SOŠ 
a SOU rozhodně nechyběla 
velká snaha, ale větší sehraností 
mužstva bychom byli pro ostatní 
soupeře rozhodně nebezpečnější. 
Všem chlapcům patří poděkování 
za odvedený výkon a věřím  
tomu, že si příští rok určitě  
zahrají o postup do druhého  
kola.

text & foto: Mgr. Josef Jakl

NABÍDKA KURZŮ PRO VEŘEJNOST

          03. 01. - 04. 01. - Kurz vykrajování ovoce a zeleniny
          06. 02. - 09. 02. - Barmanský kurz (míchané nápoje)
          04. 04. - Sommelier (specialista na víno)
          15. 05. - 18. 05. - Kurz studené kuchyně

Více informací o kurzech a ceny najdete na webu:
www.sosasou-vlasim.cz/kurzy

K
rátce ze sportu
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Podzimní školní dny jsme si zpestřili 
absolvováním exkurze do Prahy dne 9. 11. 2016. 

Počasí nám přálo, sice byla zima, ale chůzí jsme 
se zahřáli. Sraz jsme měli v 9:00 na Václavském 
náměstí u sv. Václava, kde na nás čekala 
průvodkyně z cestovní agentury CK Výuka 
jinak, která zde exkurzi zahájila a seznámila 
nás s historií Prahy a Václavského náměstí. 

Poté jsme se metrem a tramvají přesunuli 
k Pražskému hradu, kde jsme kvůli 
bezpečnostním opatřením museli projít 
policejní kontrolou, většina z nás tak zažila 
novou zkušenost. Poté nás průvodkyně 
provedla po nádvořích hradu, zastavili jsme 
se u brány Gigantů, kde jsme si vyslechli 
informace k historii hradu. Pak naše kroky 
zamířily k Chrámu sv. Víta, nádherná vitrážová 
okna (obzvlášť malíře Alfonse Muchy)  
a vysoký strop uchvátil každého z nás. 

Dozvěděli jsme se, kde se ukrývá místnost,  
ve které jsou korunovační klenoty. 

Další památkou, kterou jsme navštívili, 
byla bazilika sv. Jiří, kde můžeme najít tři 
architektonické slohy: románský, gotický  
a barokní. Prohlédli jsme si Starý královský 
palác a Vladislavský sál, kde se konají různé 
kulturní i státní akce, nahlédli do místnosti, 
kde proběhla 3. pražská defenestrace, viděli 
jsme okno, odkud byli vyhozeni pražští 
úředníci. Prohlídku těchto místností jsme 
zakončili sejitím po jezdeckých schodech, 
které vedou ze sálu. Dříve byly tyto schody 
využívány pro koně, kteří se do sálu vodili 
za účelem rytířských turnajů. Zlatá ulička, 
další z našich zastávek, tolik malých domečků 
jsme pohromadě nikdy neviděli a navíc nás 
zaujalo, že v tak malých prostorech bylo 
možné vykonávat řemesla, například: zlatník, 
švadlena, kořenářka... Také jsme se dozvěděli, 

že v domku číslo 22 pobýval u své sestry známý 
spisovatel Franz Kafka. Na konci kouzelné 
Zlaté uličky je otevřena Daliborova kobka 
- středověká věznice. Po procházce touto 
uličkou jsme dostali hlad, a tak jsme zamířili 
do nedalekého Mc Donaldu, kde jsme se ohřáli 
a najedli. 

Navštívili jsme Valdštejnské náměstí i městskou 
knihovnu. Exkurzi jsme zakončili procházkou 
po Karlově mostě a areálem Klementina jsme 
prošli na Staroměstské náměstí, kde jsme  
si prohlédli Staroměstský orloj. 

Paní průvodkyně byla moc milá a ráda nám 
odpověděla na každý dotaz; bylo vidět,  
že se v historii Prahy dobře vyzná, a především 
nás poučila o mnoha zajímavých faktech  
z historie.

text: Veronika Procházková, 2. NP
foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Historická Praha a Pražský hrad

Prosinec ve znamení bruslení

V prosinci již tradičně využíváme 
ledovou plochu zimního 
stadionu Na Lukách ve Vlašimi k 
netradiční výuce tělesné výchovy,  
a to k bruslení a hokeji. 

Tato forma výuky je pro všechny 
zajímavá,  někteří žáci se seznamují  
s ledem poprvé a je vidět,  
že snaha o první krůčky nese 
ovoce. Předvánoční čas strávený  
a ledě nám připomíná zimní 

náladu i sněhovou nadílku, která  
o Vánocích v poslední době 
nebývá. 

Třídy, na které v rozvrhu zimního 
stadionu již nezbylo na konci 
tohoto roku místo, se mohou  
na bruslení těšit hned po 
vánočních prázdninách v lednu.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková 
učitelka TV
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S adventním obdobím je spojena celá řada 
lidových i moderních tradic. 

Kromě adventních věnců se vily i prosté 
věnce bez svící z různých rostlin, které měly 
symbolický význam. Většinou měly zajistit 
svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. 
Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí 
podobou vzdálil od podoby původní, stále má 
ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. 

V době adventu si lidé rádi zdobí svoje 
domovy jmelím, které má podle tradice 
přinášet štěstí a požehnání do domu, 
podle Keltů také plodnost. Políbení pod 
větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku  
až do příštích Vánoc. V zemích s keltskou 
tradicí se k adventní a vánoční výzdobě 
používá také cesmína a břečťan, které mají 
chránit domov před čarodějnicemi a zlými 
duchy.

V této době se připravuje také vánoční cukroví, 
které má svůj původ v pohanské tradici oslav 
slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou  
a obřadní. To se postupně přeměnilo v cukroví 
slavnostní. Pečení cukroví je významné pro 
rodinný život, umožňuje rodině strávit čas 
spolu v pohodlí a klidu domova, navozuje 
příjemnou atmosféru díky aromatickým 
kořením a dodává domovu nádech blížících 
se Vánoc. V mnoha rodinách se během pečení 
cukroví zpívají nebo poslouchají vánoční 
koledy.

V dnešní době si zejména děti od začátku 
prosince otevírají adventní kalendář, který 
jim připomíná, že Vánoce se blíží a i ony musí 

svým způsobem dodržovat půst - být „hodné“, 
aby jim Ježíšek přinesl dárky.

Další moderní tradicí je výzdoba domovů 
kytičkou vánoční hvězdou.

Na samém sklonku adventu si lidé staví 
betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka  
z Assisi, pečou vánočky, zdobí vánoční stromky 
a upravují mísy s ovocem. Jesličky mají větší 
význam v některých evropských zemích, 
např. v Itálii, kde se nezdobí vánoční stromek  
a jesličky jsou tedy jediným symbolem 
Vánoc. V České republice se staví především 
v rodinách věřících, v upomínku významu  
a původu Vánoc.

Vánočky dříve pekli mistři pekaři. Do nich 
se zapékala mince, která předpovídala svému 
nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok. 
Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala 
neštěstí.

Mísa s ovocem je hlubokým symbolem, 
který je nevědomky dodržován dodnes.  
Má symbolizovat tichou modlitbu za dobrou 
úrodu a víru, že nadcházející rok přinese stejný 
blahobyt jako ten minulý. Kromě čerstvého 
ovoce (tradičních českých jablek a hrušek) 
obsahovala často i sušené ovoce a ořechy.  
Ve druhé polovině dvacátého století  
se pozornost soustředila na citrusové plody  
a banány. Jejich nedostatek, v době 
plánovaného hospodářství zcela běžný, byl 
vnímán velice negativně. V dnešní době se lidé 
rádi vracejí k tradiční podobě mísy s ovocem, 
která je zároveň velmi dekorativní, vzhledem  
k dnešním možnostem lze ale naklást na misku 

téměř jakékoli tropické plody a neobvyklé 
pochutiny k vyjádření Vánoc jako svátků 
hojnosti.

Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení 
lidských obydlí chvojím na ochranu před vším 
zlým. Ještě počátkem 16. století bylo zdobení 
stromků pronásledováno katolickou církví jako 
pohanský zvyk, později však bylo akceptováno. 
Větve jehličnanů se staly symbolem věčného 
života. První stromky byly údajně zavěšovány 
za špičku ke stropu, později byly zavěšovány 
i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo 
pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později stuhy, 
slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení 
údajně používají od roku 1860. Tato tradice  
se považuje hlavně za křesťanský zvyk.

Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje 
v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak 
skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako 
Betlémské světlo.

Všichni vnímáme tyto tradice, snažíme  
se je dodržovat, ale především naše žáky s nimi 
seznamovat. Ve spolupráci s Domečkem, který 
tradičně v adventním čase organizuje setkání 
dětí, učitelů, zpívání koled, zdobení stromečků 
či připravuje mikulášskou besídku, chceme  
i středoškoláky zapojit do těchto činností, aby 
nejen pomohli při organizaci, ale i aby vnímali 
tento adventní čas společně s dětmi. Děkujme 
1. NP, která ve velmi nepříznivém počasí 
vytvořila technickou četu a při slavnostním 
zdobení stromečků žáků MŠ, ZŠ pomohla 
vytvořit tu pravou předvánoční atmosféru.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková 
učitelka TV

Adventní čas, tradice a žáci naší školy A
dventní čas, tradice a žáci naší školy
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Zimní běh na Blaník odstartuje od zámku

Vánoční recept pro Vás

Již za pár dnů odstartuje  
od vlašimského zámku 43. ročník 
legendárního Zimního běhu  
na Blaník.

Buďte u této skvělé sportovní 
akce také a užijte si závod plnými 
doušky. I když závod snadný 
nebude - jde o půlmaratonskou 
trať (tedy 21,1 km) při troše 
tréninku se zvládnout dá.

Odměnou pro Vás bude nejen 
skvělá atmosféra velkého závodu 
(v tuto chvíli je registrováno 
téměř 400 běžců), ale také krásné 
výhledy z trasy závodu, která 
běžce zavede od vlašimského 
zámku přes místní nádherný 
park až na bájnou horu Blaník 
k rozhledně na Velkém Blaníku 
(638 m.). V neposlední řadě bude 
jistě odměnou originální dřevěná 
medaile, kterou dostane každý 
úspěšný běžec v cíli.

Pokud tedy chcete vyrazit na náš 
závod, registrujte se elektronicky 
na našem webu: www.beh-vlasim.
cz. Registrace budou otevřeny  
do čtvrtka 5.1.2017. Počet míst  
je omezen na maximálně 500 
běžců. 

Na místě (velké nádvoří 
vlašimského zámku) se půjde 
registrovat (pouze v případě 

volných míst) v pátek 13. 1. 2017 
v době od 15:00 do 18:00 hod.  
a v den závodu, tj. 14. 1. 2017  
v době od 7:30 do 9:00 hod. 
Ve stejné časy je také možné 
vyzvednout si své startovní sety 
s číslem a čipem (již registrovaní 
běžci).

Pokud běháte, ale nejste si jisti,  
zda by jste trať zvládli, zveme 
Vás na OFICIÁLNÍ VÝBĚH 
PO TRASE ZÁVODU, který 

Suroviny na dva kusy vánočky:
mouka hladká 500 g, cukr krystal   
120 g, tuk ztužený 100 g, vejce                    
3 ks, sůl, citronová kůra, droždí                  
45 g, sušené mléko 10 g, hrozinky                
80 g, voda.

Postup zadělání vánoček:
Do mísy nasypeme mouku  
a prosáté sušené mléko. Uděláme 
důlek, do kterého nadrobíme 
droždí. 

Přidáme malou část cukru, 
zalijeme teplou vodou 
(28°C) a zlehka promícháme  
v řídkou kašičku. 

Necháme na teplém místě vzejít 
omládek - dokud se nedělají 
bublinky. 

Poté přidáme suroviny - všechny 
stejně teplé (nesmí být studené)  
a zaděláme těsto - tuhé, ale vláčné. 

Necháme nakynout a nakonec se zamíchají 
rozinky a sůl. 

Opět těsto necháme kynout. Potom 
rozvažujeme a pleteme vánočky. Na plechu 
necháme vykynout, namažeme vajíčkem,  
 
 

posypeme mandlemi a pečeme podle trouby 
na 175 °C podle velikosti vánočky.

text: Hana Semrádová 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

proběhne v neděli 8. 1. 2017  
od 10:00 hod., opět  
od vlašimského zámku.  
K dispozici bude šatna s úschovou 
věcí a po doběhu také teplý čaj. 

V klidném tempu si proběhneme 
celou trasu závodu (čas cca 
2:10:00) a budete tak mít 
jedinečnou příležitost, popovídat 
si s organizátory závodu o všem, 
co Vás napadne. 

Fotky, videa a výsledky  

z předchozích ročníků najdete 
také na webu www.beh-vlasim.cz. 
Jestli si na závod netroufáte, 
přijďte třeba jen zafandit běžcům 
do vlašimského parku nebo 
někam na trasu závodu (obec 
Dub, Kondrac, rozhledna Velký 
Blaník), všichni budou jistě 
rádi, že mají na trati podporu  
a vy „nasajete“ trochu té závodní 
atmosféry na další ročník.

Těšíme se na Vás. 
text: Bc. Ondřej Pojmon

foto: David Karas
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NABÍDKA VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Obory pro žáky základních škol s ukončenou povinnou školní docházkou

4leté studium
(zakončené maturitní zkouškou)

2leté nástavbové studium
(zakončené maturitní zkouškou)

3leté studium
(zakončené závěrečnou zkouškou)

3leté studium
(zakončené závěrečnou zkouškou)

určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE

PODNIKÁNÍ

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
KREJČÍ 
ZEDNÍK

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA
OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE
ŠITÍ ODĚVŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

N
abídka oborů vzdělání

- řidičský průkaz skupin A, B, T, C;
- výuka práce na PC a písemné komunikace;
- výuka jazyků (anglický, německý);
- barmanský kurz, kurz baristy, carvingu a kurz studené kuchyně;
- praxe v prestižních pražských restauracích a hotelech;
- zahraniční praxe v Holandsku, Rakousku, Maďarsku a Slovensku;
- účast na gastronomických soutěžích a akcích;
- kombajnérský kurz;
- kurz svařování elektrickým obloukem, plamenem a v ochr. atmosf.;
- ubytování a stravování žáků ve vlastních zařízeních;
- WiFi připojení na domově mládeže;
- odměny při odborném výcviku;
- vlastní stipendijní program hrazený z prostředků SRPŠ

Středočeský kraj se rozhodl řešit 
nedostatek řemeslníků na trhu 
práce formou finanční podpory 

pro žáky vybraných učebních 
oborů. Žák může získat během 
tříletého studia až 24 000 Kč.

Stipendijní program se týká oborů: Opravář zemědělských strojů, 
Zedník, Potravinářská výroba, Opravářské práce, Zednické práce.

1. ročník: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
2. ročník: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
3. ročník: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Žákům bydlícím ve Středočeském kraji je hrazeno jízdné Středočeským 
krajem.

DÁLE NABÍZÍME
POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA

HRAZENÍ JÍZDNÉHO
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DRUHÝ DEN
OTEVRENÝCH DVERÍˇ ˇ

ZVEME ZÁJEMCE O STUDIUM NA

Ve 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 a 15:30 hod. (Vlašim i Tehov)

Představeny Vám budou všechny nabízené studijní a učební obory.
budova Zámek 1, Vlašim:                                                                          

areál OP Tehov:       :         :             :     :      ::      :  : :   :        :  
:       :                         :                   :      ::       : :      : :   : :  :      : :    :

PREDSTAVENÍ OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018°ˇ

streda 4. 1. 2017streda 4. 1. 2017streda 4. 1. 2017ˇ̌̌

Více informací 
o všech nabízených

studijních a učebních oborech najdete na:
www.sosasou-vlasim.cz / www.facebook.com/sosasouvlasim

maturitní obory (zakončené maturitní zkouškou) učební obory (zakončené výučním listem)


