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Dne 12. října 2017 se uskutečnil již 
11. ročník gastronomické soutěže  
„O pohár Blanických rytířů“.  Letošního 
ročníku se zúčastnilo celkem 11 škol.

Jako každý rok, tak i tento zahájila 
soutěž studená kuchyně. Mezitím 
odborná komise ochutnávala  
a hodnotila báječné dorty cukrářů 
a přišla na řadu také obhajoba 
slavnostních tabulí. Na vše se mohla 
po ohodnocení komisí podívat široká 
veřejnost v Muzeu Podblanicka, které 
bylo otevřeno až do 15:00 hod. Jaká 
by to byla soutěž bez pohybových 
dovedností, ty si vzala na starosti opět 
Mgr. Jarmila Vaníčková.

V kategorii Cukrář s tématem 
,,Vzpomínka na prázdniny“ soutěžící 
opravdu ukázali své dovednosti.  
S nádhernými dorty to odborná 
komise opravdu lehké neměla. 
Nakonec se vlašimské cukrářky 
(Denisa Petrošová a Aneta 
Denemarková) umístily v krásném 
bronzovém pásmu.

V kategorii Studená kuchyně  
se s tématem ,,Luštěninový salát“ 
umístila Kristýna Kuklíková  
na 3. místě ve zlatém pásmu.

V kategorii Slavnostní tabule  
se umístili Martin Nedbal a Zdeněk 
Kůs se svou tabulí na krásném  
2. místě.

Podle odborné poroty nejočekávanější 
byla Teplá kuchyně s tématem 
,,Zvěřina“. V té se umístila na 1. místě 
ve zlatém pásmu Michaela Houdová.

Tento rok dopadl nad očekávání. Naše 
škola se umístila opravdu báječně  
a jen těsně jí uniklo absolutní vítězství. 
Tímto chceme poděkovat všem, kteří 
nám věnovali svůj čas na přípravu, 
ale hlavně Mgr. Martinu Zvárovi,  
bez kterého by tato soutěž nebyla.

text: K. Kuklíková & M. Houdová, 4. KM 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Výsledková listina a kompletní fotogalerie  
k dispozici na webu: www.sosasou-vlasim.cz
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Policejní zásah na Kostelíku byl cvičný

700 let města Vlašim spojené s focením zaměstnaců

Ve čtvrtek 5. října proběhlo v odloučeném 
pracovišti Tehov 39 „Kostelík“ cvičení 
v rámci systému ochrany obyvatelstva  
za mimořádných situací (SYPOS). 

Tato akce byla dlouhodobě plánována 
ve spolupráci s Policií ČR, územním 
odborem Benešov u Prahy a obvodním 
oddělením Vlašim. Do akce byla 
zapojena všechna obvodní oddělení  
a speciální skupiny v působnosti územního 
odboru Benešov.
 
Předmětem cvičení byla akce, při které byla 

provedena cvičná likvidace ozbrojených osob, 
které ohrožovaly žáky několika tříd školy  
a osvobození těchto žáků.

Celá tato akce vznikla jako potřeba, aby 
žáci a zaměstnanci školy měli možnost 
být účastni cvičné akce uvedeného 
charakteru, neboť se celá Evropa potýká 
s reálnou hrozbou teroristických akcí  
a pouze ČR se tato hrozba prozatím vyhnula.  

Žáci a pedagogové naší školy tak měli možnost 
vyzkoušet si, i když jen cvičně, jak takový 
teroristický čin může probíhat.

Pozitivní na celé akci jsou skutečnosti, že celá 
akce proběhla během cca 2 hodin, bez jakékoliv 
škody na zdraví a majetku zúčastněných osob 
(žáků, pedagogů, policistů, figurantů).

Všichni zúčastnění získali nové zkušenosti, 
jak by podobná akce mohla probíhat, i když 
reálně si málokdo dovede představit skutečné 
důsledky teroristického útoku.

text: Ing. Vladislav Novotný 
ředitel školy

 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

I naše škola se v roce 2018 zapojí 
do akce města Vlašim, které oslaví 
700 let. 

Na celý příští rok se chystá řada 
akcí, spojených s oslavami, a také 
vydání speciální knihy „700 let 
Vlašimi“. V této knize nebudou 
chybět ani fotografie žáků  
a zaměstnaců školy ve školním 
roce 2017/2018. 

Zaměstnaci se pro tuto příležitost 
fotili ve středu 25. října a všem 
prostřednictvím těchto řádků přejí 
úspěšný školní rok 2017/2018. 

Zároveň tímto zveme zájemce 
o studium na naší škole  
na blížící se Dny otevřených dveří 
(termíny najdete na zadní straně 
Zpravodaje).

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Praktický týden pro žáky oboru Kuchař - číšník

Den zemědělce Kámen

Podpora všeobecného, exekutivního  
a praktického vyučování žáků v gastronomii 
– tak zní název projektu, který je realizován 
společností IREAS, Institut pro strukturální 
politiku o.p.s. ve spolupráci s Asociací kuchařů 
a cukrářů České republiky a společností Jules  
a Jim. 

Do projektu je zapojeno 12 odborných škol, 
včetně naší školy. 

Hlavním cílem projektu je posílení 
exekutivního a praktického vyučování 
žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky 
skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání  
a zvýšení praktických dovedností s akcentem  
na uplatnění žáků v jejich budoucím 
zaměstnání.

V týdnu 2. 10. – 6. 10. 2017 se vybraných  
6 žáků třetího ročníku oboru Kuchař – číšník 
zúčastnilo praktického týdne v rekreačním 
středisku Moravec. Praktický týden zaměřující 
se na praktické dovednosti žáků v gastronomii 
byl zaměřen na přípravu moderního teplého 
menu, které si každý žák sám připravil  
a dekoroval. Další praktickou náplní byla 
příprava rautu včetně výroby různých druhů 
finger food (moderní příprava jednoporcových 
rautových výrobků), grilování různých surovin 
(maso, zelenina, ovoce) s použitím moderních 
technologií a postupů. Součástí praktického 
týdne byla také spousta seminářů např. 
výroba a broušení nožů, historie gastronomie, 
představení Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
Žáci si vše mohli vyzkoušet připravit pod 
vedením zkušeného komisaře AKC ČR panem 

Pavlem Bortníkem. V Praktickém týdnu, který 
žáci absolvovali, dostali nespočet rad a také  
si vyzkoušeli práci s technologiemi, které 
nejsou běžně dostupné.

Projektu, který bude trvat minimálně 2 roky 
(odborné workshopy v průběhu školního 
roku), se bude účastnit ještě několik desítek 
žáků školy a ti nejlepší budou opět vybíráni 
na Praktické týdny, které jsou nadstavbou 
běžné výuky a pozitivně působí na zvyšování 
odbornosti našich žáků. 

Absolvování praktického týdne je potvrzeno 
certifikátem.

text a foto: Mgr. Martin Zvára

Jednou za dva roky se koná 
na letišti u obce Kámen 
celostátní výstava zemědělské 
techniky, které se účastní 
firmy a prodejci zemědělských 
strojů. Jsou zde k vidění jak 
zemědělské stroje české výroby, 
tak i zahraniční.

Dne 13. 9. 2017 navštívili 
naši žáci 2. a 3. ročníků 
oboru Opravář zemědělských 
strojů a opravářské práce tuto 
celostátní výstavu zemědělské 
techniky Den zemědělce 
Kámen u Pelhřimova.  
Na výstavu jsme jeli 
zájezdovým autobusem 
ČSAD. Po příjezdu na 
výstaviště nás překvapilo 
jak veliká výstava to je, 
zabrala celou plochu 
přistávací betonové dráhy 
letiště. Mnoho firem  
a prodejců zde představilo 
nejnovější zemědělskou 
techniku od přípravy půdy 
až po sklizňové stroje, které  
mohou naši zemědělci 
používat  obhospodařování 

svých polí. Bylo zde k vidění 
plno novinek. Velkým 
přínosem výstavy byla 
možnost představit stroje 
přímo při práci na přilehlých 
pozemcích družstva Kámen. 
V den naší návštěvy zde 
probíhaly ukázky traktorů. 
Je velice zajímavé sledovat, 
co tyto stroje dokáží a jak 
usnadní lidem práci. Další 
velká ukázka zemědělské 
techniky probíhala  
na přilehlých polích. Zde 
předváděli různí výrobci  
a prodejci stroje pro přípravu 
půdy a setí. Tady bylo možné 
sledovat několik různých 
technologií sklizní. Žáci  
a učitelé si odvezli z výstavy 
mnoho nových poznatků  
o nových strojích pro 
rozvoj dnešního moderního 
zemědělství. V průběhu 
výstavy firma Valtra pořádala 
jízdu zručnosti s traktorem, 
které se účastnil i žák naší 
školy Tomáš Hruška.

text a foto: Ladislav Houlík



4 Školní zpravodaj 07-11/2017

Přespolní běh - BĚHÁME S BK TOUR

Představení Petr a Lucie

V úterý 19. září se za sychravého 
počasí konal ve vlašimském 
parku již 6. ročník okresního 
kola ZŠ a SŠ běžeckého 
závodu v přespolním běhu  
– BĚHÁME S BK TOUR.

Od letošního roku došlo  
k úpravě tratí tak, aby nebyla 
šance na případné zkrácení trasy 
či bloudění a trať byla zároveň 
„běhatelnější“. Jako bonus  
se všem postavil do cesty kopec 
(nejstarším chlapcům dokonce 
2x), který otestoval síly všech 
běžců.

Po slavnostním přivítání 
účastníků běhu ředitelem naší 
pořádající školy Ing. Vladislavem 
Novotným, se jako první na trať 
dlouhou 1,5 km určenou pro 
mladší žákyně ZŠ, vydaly dívky. 
Zde s rozdílem třídy doběhla do 
cíle jako první Daniela Radová 
ze ZŠ Na Karlově Benešov v čase 
5:01,7 min, následovaná dvojicí 
Petra Ludvíčková (5:35,5) a Julie 
Šedivá (5:36,6) z konkurenční 
ZŠ Benešov, Dukelská. Dívek 
odstartovalo celkem 39.

V druhém běhu se 
utkali mladší žáci ZŠ.  
Ti měli trať dlouhou 2 km a boj 
o první místo svedl David Rek 

ze ZŠ Vlašim, Vorlina z týmu 1 s 
Martinem Cettlem ze ZŠ Sídliště, 
Vlašim. Nakonec o více jak 
vteřinu zvítězil David Rek v čase 
7:54,0. Na třetím místě doběhl 
Tomáš Dolanský ze ZŠ Benešov, 
Dukelská. Chlapců odstartovalo 
celkem 44.

Třetím během jsme se přesunuli 
do kategorie VI. určené starším 
žákům ZŠ a SŠ (ročník 2000-
2003). Jako první startovaly opět 
dívky. Trať měřila 3 km a nejlépe 
jí zvládlo zastoupení žaček ze ZŠ 
Benešov, Dukelská. První čtyři 
místa si rozdělily právě žákyně této 
ZŠ, které do závodu nastoupily ve 
dvou družstvech. První doběhla 
tedy Aneta Kučerová (14:31,0), 

na druhém místě Magdaléna 
Šedivá (14:47,8) a následovala  
je Eliška Peterková (15:12,6). 
Dívek odstartovalo celkem 36.

Pomyslnou třešničkou na dortu 
běžeckého dopoledne byla 
chlapecká kategorie VI., kde 
trať měřila 5 km a běžce tak 
čekalo dvojnásobné převýšení 
oproti trati dívek. Závod  
od startu do cíle zaběhl skvěle 
Matěj Lukeš ze ZŠ Benešov, 
Dukelská (20:10,0), následovaný 
Štěpánem Nedělou (20:24,9)  
a Adamem Lupačem (21:18,2), 
oba z Gymnázia Vlašim. 

V této kategorii se závodu 
zúčastnilo 40 běžců.

Děkujeme všem 159 běžcům 
za skvělé časy na všech tratích 
a věříme, že se opět setkáme  
v září 2018 na startu 7. ročníku 
přespolního běhu ve Vlašimi.
Děkujeme také celému školnímu 
týmu na skvělou reprezentaci naší 
školy v závodě.

Právo postoupit do krajského kola 
a dále na mistrovství republiky 
(ti nejlepší se mohou kvalifikovat 
až na letošní mistrovství světa 
v Maďarsku) získala družstva 
následovně:

text: Mgr. Jarmila Vaníčková
foto:  Bc. Ondřej Pojmon

Výsledková listina a kompletní fotogalerie  
k dispozici na webu: www.sosasou-vlasim.cz

V pátek 22. září 2017 se žáci tříd  
4. KM, 1. NP a 2. NP v rámci výuky 
vypravili na divadelní představení 
Petr a Lucie, které do KD Blaník 
Vlašim přijelo představit  pražské 
Divadlo Radka Brzobohatého. 

Předlohou pro tuto divadelní 
hru byla stejnojmenná milostná 
novela francouzského spisovatele 
Romaina Rollanda, inspirovaná 
bombardováním Paříže na Velký 
Pátek v roce 1918, kde také 
zahynulo několik Rollandových 
blízkých.
Během představení vystoupili 
například Milan Enčev, Lukáš 
Burian, Štěpán Tuček, Tereza 
Nekudová či Alžběta Fišerová. 
Na pódiu se také vystřídalo 
mnoho speciálních rekvizit  
a velmi dobrou práci odvedli 
také osvětlovač a zvukař. Všichni 
přítomní byli vtaženi do děje 
a odcházeli z představení plni 
emocí. 

text: PhDr. M. Brunová  
& Mgr. M. Vlkannova
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Kategorie ml. žákyň (7 škol)   Kategorie ml. žáků (8 škol)
1. místo ZŠ Dukelská Benešov   1. místo ZŠ Dukelská Benešov
2. místo ZŠ Na Karlově Benešov   2. místo ZŠ Vorlina Vlašim II.
3. místo ZŠ Vorlina Vlašim   3. místo ZŠ Sídliště Vlašim

Kategorie VI. ZŠ + SŠ dívky (6 škol)  Kategorie VI. ZŠ + SŠ chlapci (8 škol)
1. místo ZŠ Dukelská Benešov II.   1. místo GY Vlašim
2. místo ZŠ Dukelská Benešov I.   2. místo OA Vlašim
3. místo OA Vlašim     3. místo SPŠ Vlašim
      4. místo SOŠ a SOU Vlašim
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Kurz svařování v ochranné atmosféře ZK 135

Dárcovství krve na naší škole

Součástí odborného výcviku  
u žáků oboru Opravář 
zemědělských strojů je rozšiřující 
kurz svařování v ochranné 
atmosféře aktivního plynu ZK 135. 

Na závěr kurzu žáci skládají 
závěrečnou zkoušku pod 

dohledem technologa svařování 
a zkušebního komisaře. Dne 
19. 10. 2017 proběhla závěrečná 
zkouška kurzu ZK 135 u skupiny 
žáků třetího ročníku. Při zkoušce 
žáci, pod dohledem zkušební 
komise, zhodnotili získané 
znalosti a dovednosti, které  

se naučili v průběhu kurzu. 
Přestože v průběhu zkoušky 
panuje nervozita, jak vše 
dopadne, tak nakonec všichni žáci 
získali hodnocení „vyhověl“ a tím  
i svářečský průkaz pro danou 
technologii. Získané znalosti 
po úspěšném zakončení kurzu 

mají žáci možnost uplatnit  
a zdokonalit při montážních 
pracích v dílně oprav a dále  
po ukončení vzdělávání na naší 
škole mají možnost najít uplatnění 
v oborech, kde je požadována 
kvalifikace svářeče.

text & foto:  
Ladislav Houlík & Zdeněk Dub

S kolegyní, PhDr. Marií Brunovou, 
jezdíme již dlouhá léta 3x - 4x 
ročně do benešovské transfuzní 
stanice. 

Heslo „Daruj krev - daruješ život“ 
pro nás dvě není jen frází, ale 
náplní každého našeho čtvrtletí. 
O tom svědčí i to, že obě jsme 
držitelkami bronzové, stříbrné a 
zlaté plakety MUDr. Jánského, ale 
tím vše nekončí. Kolegyně Marie 
má 50 odběrů, já darovala krev 
67x, tudíž se blížíme k další metě. 

Dárcovství krve se v ČR 
potýká neustále s úbytkem 
bezpříspěvkových dárců.  Ti 
starší končí z důvodu věku, kvůli 
zdravotnímu stavu a mladí,  
ti se nehrnou! Obě dvě ve svých 
hodinách, u zletilých žáků  
a studentů, občas zmiňujeme 
tuto aktivitu. Žáci se na nás 
obracejí s konkrétními dotazy 
ohledně možnosti krev darovat 
a je pravdou, že to neberou jen 

jako možnost získat omluvenku 
na den volna, ale uvědomují si, 
že těch 450 ml krve, které je jim 
odebráno, může někomu pomoci 
zachránit zdraví či život.

Koncem září se k nám dvěma 
přidalo 10 žáků naší školy, z toho  
6 bylo „prvodárců“, a tak naši 
osvětu velmi ocenila paní 
doktorka Šťastná s panem 
doktorem Šrámkem, ti mají (mimo 
jiného) v popisu práce zdravotní 
vyšetření dárců krve, a tak vědí, 
že z mnohých našich, námi 
„zlanařených“ studentů, jsou dnes  
už pravidelní dárci.

Touto cestou bych všem 
zúčastněným chtěla velmi 
poděkovat a zároveň oslovit další 
adepty na leden.  
 
text:  
Mgr. Dagmar Jankovská
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ranné atm
osféře

V České republice
jsou udělovány také tři úrovně

Zlatých křížů ČČK:

Zlatý kříž ČČK 3. třídy 
udělován za 80 bezpříspěvkových odběrů

 
Zlatý kříž ČČK 2. třídy 

udělován za 120 bezpříspěvkových odběrů

Zlatý kříž ČČK 1. třídy 
udělován za 160 bezpříspěvkových odběrů

Pohár Josefa Masopusta

27. 9. 2017 jsme se sešli na umělé 
ploše fotbalového centra Sellier 
Bellot k tradičnímu turnaji 
středních škol v kopané, který  
je věnován legendárnímu 
československému reprezentantovi 
Josefu Masopustovi. 

Po rozlosování jsme nastoupili  
ke druhému zápasu s SPŠ 
Vlašim, který ve svém prvním 
utkání porazil Gymnázium 
Vlašim 5:1. Bylo vidět velké 
odhodlání našich hráčů  
a opravdu se jim zápas povedl, 
hráli velmi dobře, soustředěně 
a bez respektu. Celý poločas 
jsme vedli, ale chybělo 
nám trochu herního štěstí  

a nakonec jsme těsně 
2:1 prohráli. Další zápas  
s Gymnáziem ihned následoval, 
na lavičce jsme měli málo 
střídajících hráčů, a tak byla vidět 
únava z předchozího utkání. Hrálo  
se na 2 x 25 minut. První gól jsme 
opět dali hned ve druhé minutě, 
ale byl i poslední. Nakonec jsme 
s Gymnáziem vysoko prohráli, 
jejich hráči byli „fotbalovější“, 
udrželi míč na kopačkách  
a hlavně byli sehraní. Děkujeme 
družstvu školy za reprezentaci  
a věříme, že v dalších turnajích  
se i nám povede postoupit  
do finále.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Středoškolský pohár v atletice

Zimní běh na Blaník již v lednu

Sportovní školní rok zahajujeme atletickým 
středoškolským pohárem.

Běhat, skákat, házet a překonávat nejrůznější 
překážky – to vše patří k základní výbavě 
každého dítěte od nejútlejšího věku.

Atletika se snaží naučit děti běžet  
co nejrychleji, skočit co nejdál a nejvýš  
a co nejdál dohonit. Atletice se říká 
„královna sportů“, protože její disciplíny, 
i když různorodé, vycházejí z přirozených 
pohybů člověka a ovlivňují jeho celkovou 
zdatnost. Atletika dává základ všem ostatním 
sportům. Bez atletické přípravy se neobejdou 
sportovci mnoha dalších odvětví: fotbalisté, 
hokejisté, tenisté, lyžaři a další. Bez „fyzičky“ 
by sportovec v současné světové konkurenci 
jen s výborně zvládnutou technikou daného 
sportovního odvětví nemohl obstát. Atletické 
disciplíny jsou i součástí samostatných 
sportovních odvětví, například triatlonu (běh 
na 10 km) nebo moderního pětiboje (běh  
na 3 km). 

Pro atletiku v dětských a mládežnických 
kategoriích jednoznačně hovoří pestrost 

disciplín a také možnost okamžitého 
porovnání výkonnosti. Děti rády soutěží  
a k tomu mají při atletice spoustu možností. 
Výuka atletiky je vhodná zejména proto,  
že upevňuje základní pohybové dovednosti 
jako je chůze, běh, skoky, hody, které jsou 
nezbytné pro běžný život dětí i pro řadu 
sportovních činností, proto ji věnujeme  
v hodinách TV převážnou část podzimu a jara.

Výhodou atletických disciplín je jejich 
„spravedlnost“, která je dána tím, že atletické 
výkony jsou objektivně změřitelné a umožňují 
okamžité vyhodnocení výsledků. Ve škole 
zaznamenáváme rekordy školy již od roku 
1989.

V krásném sportovním areálu Na Lukách 
ve Vlašimi se sešli zástupci středních škol 
okresu Benešov k prvnímu sportovnímu 
setkání v letošním školním roce. Počasí nám 
přálo a výkony byly velmi často pozoruhodné. 
Družstvo chlapců jsme sestavili z osvědčených 
reprezentantů a vyzkoušeli jsme 4 žáky  
z prvních ročníků.

V soutěži družstev škol okresu Benešov jsme 

se umístili na 3. místě za GY Vlašim a GY 
Benešov, další umístění na stupních vítězů  
a velké poděkování zaslouží Sebastian 
Blažko, žák 1. ročníku OP Tehov, který pouze  
v teniskách ve skoku vysokém vytvořil rekord 
školy výkonem 171 cm a zvítězil. Přeskočil 
dokonce svou vlastní výšku. Další vítězství 
chlapci předvedli v závěrečné speciální 
štafetě (100 – 200 – 300 – 400 m) především 
kvalitními předávkami. Za zmínku stojí velmi 
dobré výsledky Filipa Hlaváčka z Tehova 
ve skoku dalekém výkonem 547 cm, kde  
se umístil na 2. místě a ve vrhu koulí výkonem 
1192 cm na 4. místě. Tomáš Říha se v běhu na 
100 m časem 11,9 umístil na 3., Josef Dušek na 
5. místě i ve skoku dalekém bodoval výkonem 
517 cm na 6. místě. Na pěkném umístění 
družstva se nejvíce podílel Filip Hlaváček 
součtem všech dosažených bodů 1077 a Josef 
Dušek 989 bodů. Chceme poděkovat všem 
reprezentantům školy za zodpovědný přístup 
k plnění jednotlivých disciplín a úspěšnou 
reprezentaci školy. Věříme, že všichni budou 
pokračovat ve sportování, které nabízí nejen 
naše škola, ale i sportovní oddíly.

text & foto: Mgr. jarmila Vaníčková

13. ledna se již po 44. vydají běžci  
z celé České republiky i zahraničí 
na legendární a mýty opředenou 
horu Blaník, aby zdolali ZIMNÍ 
BĚH NA BLANÍK. A bude to opět 
velké --- již teď je registrováno přes 
250 běžců.

Závod, který se běží v délce 21,1 
km (tedy půlmaratonská trať), 
ověří připravenost všech běžců 
do posledního písmene. Trať pro 
letošní rok slibuje drobné úpravy, 
které ji sice prodlouží, ale stane 
se bezpečnější a v konečném 
důsledku i rychlejší pro všechny 
běžce.

Novinkou bude také přidání další 

občerstvovací stanice do obce 
Dub, takže na trase budou celkem  
4 + jedna v cíli.

V ceně startovného získají běžci 
také funkční čelenku dle svého 
výběru a mnoho dalšího.

Neběháte, ale chcete být součástí 
závodu nebo fandit na trati? 
Hledáme pomocníky do zázemí  
i na trať. Dejte nám o sobě vědět 
na e-mail beh@pojmon.cz. 

Registrace do závodu je možná  
na webu www.beh-vlasim.cz.

text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: Tonda Kříž
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Naše ŠKOLA je ONLINE

Od 1. září přešla naše škola  
na jiný administrativní systém. 
Dříve používané Bakaláře jsme 
nahradili za ŠKOLU ONLINE.

Díky této změně, která  
školu posouvá o další krok vpřed  
a v konečném důsledku škole 
ušetří nemalé peníze, se mohou 
žáci a jejich rodiče podívat  
na své stálé i změnové rozvrhy 
kdykoli, a to ať z počítače 
nebo prostřednictvím aplikace  
v mobilním telefonu. 

Zároveň během prvního čtvrtletí 
přecházíme na elektronickou 

žákovskou knížku. Veškeré 
známky tedy opět žáci i zákonní 
zástupci uvidí ihned a odpadá 
tak jakýkoli problém s nošením 
tištěných „žákovských“ do hodin.
Pedagogové mohou navíc známky 
zapisovat klidně i z domova.

Od příštího školního roku navíc 
chceme přejít i na elektronickou 
třídní knihu, která bude pro 
žáky a jejich rodiče znamenat to,  
že uvidí okamžitě absenci  
žáků v hodinách.  

text: Bc. Ondřej Pojmon

Ze života žáků na D
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Na zámku KonopištěNově zrekonstruovaný sportovní areál na Tehově

Dne 17. 10. 2017 Domov mládeže 
odloučeného pracoviště SOŠ  
a SOU v Tehově, navštívil zámek 
Konopiště. Je to původně gotický 
hrad, který byl na přelomu 19. 
a 20. století rekonstruován. Jeho 
posledním majitelem byl František 
Ferdinand d´Este, následník 
rakousko-uherského trůnu. 

Zámek je rozdělen do čtyř okruhů 
a my jsme navštívili okruh druhý, 
kde jsme měli možnost vidět 
pracovnu budoucího panovníka, 
jeho ložnici a společenský salón. 
Chlapce nejvíce nadchly dlouhé 
chodby s dobovými skříněmi, ve 
kterých byly vystaveny různé typy 
zbraní. Ještě více nadšení byli po 
zhlédnutí třetí největší zbrojnice 
ve střední Evropě se spoustou 
zbroje a střeliva. Jsou zde zbraně 
chladné i palné většinou italské 
a německé výroby, které jsou 
nejcennější. 

Nás děvčata nejvíce nadchla kaple 
Sv. Huberta, která je nádherně 
vyzdobená. 

Po zámku nás prováděl milý 
postarší pán, který nás trochu 
zkoušel. Musím nás pochválit, 
protože se vždy našel někdo, kdo 
správně odpověděl. A když jsme 
byli v úzkých, tak nás zachránil 
pan vychovatel Holada. Prohlídka 
zámku byla pěkná, líbila se těm, 
kdo tam byli poprvé, i těm, kteří 
už zámek předtím navštívili. 

Venku jsme se běželi podívat, 
zda se někde neobjeví medvěd 
Jiří, ale měli jsme smůlu, byl 
někde zalezlý, možná se už uložil 
k zimnímu spánku. My ovšem 
měli nádherné podzimní počasí 
a já chci pozvat všechny čtenáře 
k prohlídce zámku Konopiště, 
protože za zdmi se skrývá mnoho 
zajímavého o naší historii. Na 
závěr bych chtěla poděkovat panu 
vychovateli Holadovi, že nás  
v pořádku dovezl a měl trpělivost 
tam s námi být. 

text: Anna Tyrpachová
foto: Jana Vacková

Začal nový školní rok a pedagogové 
i my vychovatelé jsme napjatě 
očekávali, jací noví žáci na naše 
učiliště nastoupí. 

Nastal den D a od rána přicházeli 
žáci se svými rodiči a my potají 
odhadovali, zda to budou 
sportovci, zda budou mít zájem 
o nějaký kroužek a jaká s nimi 
bude spolupráce. Nedočkavě 
jsme čekali, až se první den vrátí  
ze školy nebo z odborného 
výcviku a sledovali jsme, jak  
se projeví. Jaké bylo naše 
překvapení, když chtěli okamžitě 
hrát fotbal a vyptávali se, zda 
máme posilovnu. Byli jsme 
nadšení, protože většinou musíme 
k podobným aktivitám žáky nutit. 

Málokdo ví, že původ sportu 
pochází podle historiků z potřeby 
výcviku armád, především kvůli 
fyzické zdatnosti, která vyústila 

v nejrůznější hry a soutěže 
zaměřené na bojové dovednosti 
(zápas, lukostřelba, jízda  
na koni). V dnešní době se sportu 
věnují především lidé, kteří vedou 
sedavý způsob života. Vidí v něm 
kladný vliv zejména v hodnotách, 
např. v dodržování pravidel, 
tvrdé práci, spolupráci, v úspěchu 
při vítězství, rozvíjí fyzické 
schopnosti a propaguje zdraví 
mezi lidmi.

My jsme pyšní na to, že můžeme 
žákům nabídnout perfektně 
opravený sportovní areál, kde 
mohou hrát fotbal, nohejbal, 
tenis, volejbal, mohou si trénovat 
skok daleký a je zde i koš  
na basketbal. Doufáme, že areál 
bude plně využívaný v tomto roce 
i v letech následujících.

 text: Jaroslava Kršková 
foto: František Hrdina
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10. ročník BĚHU NADĚJE ve Vlašimi

Dne 21. 9. 2017 
SOŠ a SOU Vlašim 
zorganizovala již 
10. ročník tohoto 

charitativního projektu, který je součástí Skutků 
naděje v ČR.

Skutky naděje 2017 je charitativní projekt, 
který se svým rozsahem, aktivním přístupem 
pořadatelů a hlavně samotných účastníků 
opět řadí k nejmasovějším humanitárním  
a charitativním akcím v celé České republice. 

Projekt svými aktivitami oslovuje širokou 
veřejnost a všechny společenské vrstvy. 
Právě propojení různých společenských 
vrstev a jednotlivých odvětví sportovních  
i nesportovních aktivit je jednou z hlavních 
předností tohoto projektu. 

Mezi unikátnost patří i čistota  
a průhlednost hospodaření s dary. 
Veškeré darované prostředky předáváme 
konkrétním organizacím, to znamená,  
 

že předáváme 100 % vybrané částky  
v rámci veřejné sbírky. Veškerá organizace  
a propagace projektu Skutky naděje se hradí  
z marketingových a reklamních příjmů. 

Běh naděje se inspiroval úspěšnou mezinárodní 
akcí „Běh Terryho Foxe“, který probíhal v ČR  
15 let (1993 až 2007), na který jsme plynule 
navázali.
 
Běh naděje 2017 je svým rozsahem zcela 
mimořádná humanitární akce zaměřená 
na podporu výzkumu rakoviny spojená  
s veřejnou sbírkou, je určen široké veřejnosti 
bez omezení pohlaví a fyzické výkonnosti,  
je sportovně společenská akce (založená na běhu, 
pochodu, jízdě na kole, kolečkových bruslích, 
atd.) organizovaná dle Principů pořádání BN 
 a její pořádání není ničím omezeno. 
Zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto 
onemocnění, ale i jiných civilizačních chorob. 

Běh naděje má velký význam i v oblasti 
osvěty v péči o zdraví a zdravý životní styl  
 

s cílem předcházet civilizačním chorobám 
pravidelným pohybem a cílenou péčí  
o své zdraví, včetně využívání pravidelných 
preventivních prohlídek u lékaře.

V krásném zámeckém parku jsme pro běžce 
připravili 3 tratě - 1 500, 2000, 3000 m. Společně  
s nimi probíhaly pohybové aktivity různého 
charakteru – střelba ze vzduchovky, z luku, 
obratnostně silová cvičení, ukázka soutěžních 
vystoupení mažoretek ZUŠ Vlašim, VZP  
a její propagace zdravého životního stylu  
s měřením základních lidských hodnot, Policie 
ČR a Městská policie seznamovala přítomné 
se svou činností i praktickými ukázkami.  
K tomu všemu žáci OV připravili občerstvení 
včetně dodržování pitného režimu. Odpoledne 
pestré, pohybové, nesoutěžní, ale charitativní. 

Odstartovali jsme 7 vln běhu, zúčastnilo 
se jich 679 běžců, kteří ne všichni přešli 
přes nabídkové sbírkové kasičky a přispěli, 
předpokládáme, že běželo kolem 1000 
běžců včetně klientů rehabilitačního ústavu  
v Kladrubech. 
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Sbírku jsme vyhodnotili a na konto 
organizátora poslali 22 741 Kč.

Poděkování patří sponzorům, bez kterých bychom 
celou akci nemohli zorganizovat – Město Vlašim, 
Sellier&Bellot, lékárny U Zlatého jelena, Magnolie  
a na Lidické ulici, Rehaspol  
L. Blábolová, Ing. Václav Zemek, poslanec PSP 
ČR a především SOŠ a SOU Vlašim se svými žáky, 
pedagogickými i ostatními pracovníky školy.

Výtěžek sbírky z minulého ročníku a šek 
na částku 500 000 Kč převzal pan Prof.  
Dr. Jan Starý, přednosta Kliniky dětské 
hematologie a onkologie FN v Motole.

Věříme, že tradice pořádání pohybových 
aktivit pro podporu zdraví, která ve Vlašimi  
je zakořeněná, nikdy nepřestane, 
a při 11. ročníku Běhu naděje  
se opět všichni setkáme.

NON EST VIVERE, 
SED VALERE  VITA EST

„NIKOLIV ŽÍT, 
BÝT ZDRÁV JE ŽIVOT“

text: Mgr. jarmila Vaníčková 
foto: Bc. Ondřej Pojmon 
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I am STAR ... I am RUN CZECH STAR

Noční běh vlašimským parkem

City Cross Run byl úžasný Vinařský maraton

V minulém vydání Zpravodaje jsem Vám popisoval pět závodů Run Czech 
serie, které jsem tento rok zdolal... a Vy se ptáte, jak to bylo dál... 

9. září se běžel v srdci Prahy nejkratší závod celé série - Birell Grand Prix, 
tedy podvečerní závod na 10 km. Z mého pohledu to byl ale paradoxně 
jeden z nejnáročnějších závodů, neboť mi celý víkend nebylo nejlépe  
a běžet s horečkou opravdu nikomu nedoporučuji. Já si řekl,  
že to zkusím a uvidím během závodu. A opravdu, po prvních třech km 
hlava vypnula a nebýt to „jen“ 10 km, asi bych vzdal. Očekávaný rekord 
se tedy nekonal a nakonec tedy čas 41:24 beru jako hodně tréninkový. 

Týden po Praze už se cítím o „1000 %“ lépe a vyrážím s přáteli na 
poslední letošní Run Czech závod do Ústí nad Labem. Jde o 1/2 
maraton, tedy 21 km s trasou nabádající k rekordům. Počasí také přeje, 
je cca 10 °C a zataženo. Díky tomu, že startuji opět z první vlny hned 
s Jirkou Homoláčem, Evou Vrabcovou Nývltovou a hrstkou Keňanů a 
Keňanek, jdu „do toho na plno hned od startu“. Nejen, že si vytvářím 
nový osobák na 10 km (38:51), tedy o 2:33 lepší čas než v Praze o týden 
dříve, ale i díky fanouškův všude podél tratě probíhám cílem za 1:24:32  
a posunuji svůj osobní rekord na 1/2 maratonu o dalších 20 vteřin níže. 
Mám radost, neskutečnou radost z toho, že jsem si dokázal, že se lze 
zlepšovat i bez profi tréninku. Stačí pouze poslouchat své tělo. 

... 6. října už stojím se na pódiu v pražském hotelu Hilton a přebírám 
trofej, kterou zdobí všech 7 medailí. Nikdo mi ji už nevezme... pro  
rok 2017 je nás 167, kteří dokončili všech 7 náročných závodů v ČR.

V sobotu 7. října se do Vlašimi sjelo 
145 běžců z celé republiky, aby byli 
součástí prvního ročníku nočního 
závodu vedoucí vlašimským 
parkem. 

Protože byl start v 19:00, 
podmínkou byly čelové 
svítilny, které ale prvních 100 
zaregistrovaných obdrželo jako 
dárek.

Kdo mě zná tak ví, že závody 
rozhodně neorganizuji pro 
peníze, ale pro radost ostatních.  
I proto jsem dlouho řešil, jak 
závod zatraktivnit. A povedlo 
se. Na trase dlouhé 7 km  
na běžce čekalo několik krásně 

nasvícených míst (prostor startu/
cíle, Starý hrad, Čínský pavilon, 
vyhlídka nad parkem a vyhlídka 
nad Samsonem). I proto si našli 
do parku cestu také „neběžci“  
a fanděním tak podpořili všechny, 
kteří se vydali na trať. 

Nejlepším běžcem byl po zásluse 
„vlašimák“ Rudolf Jánošik  
a běžkyní pak také „vlašimačka“ 
Andrea Adamcová.

Na startu se objevily i dvě 
zástupkyně našeho pedagogického 
sboru - Vendula Kordulová  
a Monika Vöglerová, kterým 
gratuluji k historicky prvnímu 
dokončenému závodu.

 text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: David Karas & archiv autora

 text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: archiv autora

15. října se běžel v Praze již 
4. ročník úžasného, ale také 
náročného cross závodu CITY 
CROSS RUN. 

Na tento závod chodím každý rok, 
a tak jsem se hodně těšil i letos. 

Start v Hellichově ulici v centru 
a trasa vedoucí na Petřín  
(tedy kopec hned po startu) 
a dále pak přes Jelení příkop 
(další kopec), Daliborku, 
Letnou, Stromovku, Vinici  
sv. Kláry (opět šílený kopec)  
a Bohnice s cílem v Psychiatrické 
nemocnici Bohnice dává tušit,  
že to sranda nebude :). Ale byla... 
Od startu to šlo skvěle. Chvílemi 
jsem si dokonce v kopcích dovolil 
přejít do chůze a nabrat další síly. 

Loňské 44. místo a čas 1:15:19 
jsem trumfnul až nečekaně lehce. 
V Bohnicích jsem byl za 1:11:52  
a bylo z toho skvělé 7. místo. 
Navíc jsem celou cestu držel  
za zády první ženu, které jsem  
se snažil držet tempo.

O 3. ročníku Vinařského maratonu 
jsem věděl už nějaký ten pátek. 
Proto se nám podařilo dát 
dohromady partu dalších „bláznů“ 
a do Velkých Bílovic jsme si jeli užít 
nejen běh, ale také výborné víno. 

Termín závodu 28. října byl  
s ohledem na počasí zvolen 
ideálně, tedy kdyby tolik 
nefoukalo :D, ale aspoň byly 
podmínky pro všechny stejné.

 Start maratonu byl v 9:00  
a dalo hodně práce se přemluvit  
a obléknout se do krátkého 
oblečení. Teplota byla max  
8 °C. Během a hlavně náročným 
profilem plným výběhů či seběhů 
vinicemi se ale člověk zahřál 
hodně rychle. 

Maratonu se nakonec zúčastnilo 
177 běžců. A světe div se -  
já překonal v náročném 
profilu trati svůj letošní rekord  
z pražského maratonu a s časem 
3:06:55 jsem si doběhl celkově  
na 10. místě (3. místo v kategorii).
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Cílem vzdělávacího programu je příprava 
odborných pracovníků pro širokou oblast služeb 
hotelnictví a  cestovního ruchu. Absolventi budou 
vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-
podnikatelské a  řídící v  různých typech podniků 
a  organizací, a  to jak v  pozici zaměstnance,  
tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Naučíme tě nejen teorii, ale hlavně ti poskytneme 
praxi, kterou zajišťujeme na cvičných pracovištích 
ve škole a  také na smluvních pracovištích na 
Benešovsku (Restaurace Stará myslivna Konopiště, 
sportovně-relaxační hotelový komplex S-Centrum, 
Golf Konopiště Tvoršovice, EA Hotelový resort SEN 
Senohraby) a  v  Praze (Aquapalace Hotel Prague, 
Corinthia Hotel Prague), popřípadě v  dalších 
podnicích.

Obor vzdělání prohlubuje a  rozšiřuje znalosti, 
které žáci získali ve tříletém oboru vzdělání. Toto 
rozšíření a  prohloubení je zaměřeno především 
do oblasti administrativně ekonomické s  cílem 
připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských 
aktivit. Absolvent je připraven pro podnikání, 
a  to především v  profesní oblasti, pro kterou  
se připravoval v 3letém oboru. 

K  této činnosti vedle profesní odbornosti, kterou 
dosáhl vyučením v  oboru, získá i  vědomosti 
a dovednosti z ekonomické a administrativní oblasti, 
dále právní, bezpečnostní, jazykové, komunikativní 
a další znalosti. Vedle toho si rozšíří odpovídajícím 
způsobem i odborné znalosti potřebné pro zřízení 
a provoz vlastní firmy.

Koncepce oboru vychází z  potřeb provozu 
hotelových zařízení a  restaurací se zaměřením na 
znalost přípravy pokrmů české kuchyně a specialit 
zahraničních kuchyní, znalost přípravy pokrmů 
teplé i  studené kuchyně, moučníků a  dietních 
pokrmů. Absolvent ovládá techniku obsluhy 
a  dokáže se orientovat v  hospodaření a  řízení 
gastronomického provozu. 

Díky jazykové průpravě se stává zdatným 
podnikatelem v restauračním a hotelovém provozu 
s  vysokou úrovní profesní etiky, schopným 
uspokojit i  náročnou klientelu. Vedení účetních 
a  hospodářských písemností a  práce na PC patří  
do rozsahu získaných znalostí. Po zapracování 
v  praxi se absolvent může uplatnit jako řídící 
pracovník. 

NABÍDKA VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

HOTELNICTVÍ

PODNIKÁNÍ

GASTRONOMIE

Kód oboru: 65-42-M/01

Kód oboru: 64-41-L/51

Kód oboru: 65-41-L/01

4LETÉ STUDIUM
(ukončení maturitní zkouškou)

2LETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolvety 3letých oborů
(ukončení maturitní zkouškou)

4LETÉ STUDIUM
(ukončení maturitní zkouškou)

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Obory pro žáky základních škol s ukončenou povinnou školní docházkou
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Cílem vzdělávacího programu je příprava 
odborných pracovníků pro širokou oblast služeb 
hotelnictví a  cestovního ruchu. Absolventi budou 
vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-
podnikatelské a  řídící v  různých typech podniků 
a  organizací, a  to jak v  pozici zaměstnance,  
tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Naučíme tě nejen teorii, ale hlavně ti poskytneme 
praxi, kterou zajišťujeme na cvičných pracovištích 
ve škole a  také na smluvních pracovištích  
na Benešovsku (Restaurace Stará myslivna 
Konopiště, sportovně-relaxační hotelový komplex 
S-Centrum, Golf Konopiště Tvoršovice, EA 
Hotelový resort SEN Senohraby) a  v  Praze 
(Aquapalace Hotel Prague, Corinthia Hotel Prague), 
popřípadě v dalších podnicích.

Cílem vzdělání žáků je kvalifikovaný výkon činností 
při opravách silničních motorových a  přípojných 
vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům 
uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, 
servisech, stanicích technické kontroly (STK), 
stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění 
montáže a  demontáže, zajišťování oprav, údržby, 
seřízení a  výměny dílů a  funkčních částí (příp. 
s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené 
opravě a  seřízení, obsluhy diagnostických zařízení 
pro zjišťování závad a  kontroly technického stavu 
vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti 
evidence prováděných servisních a  opravárenských 
opatření, zajištění potřebného materiálu, náhradních 
dílů apod.

Podle profilace přípravy mohou získané odborné 
kompetence vytvářet předpoklady pro opravy 
osobních automobilů, nákladních automobilů, 
přívěsů a  návěsů nebo motocyklů. Součástí 
vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění 
na osobní a nákladní automobil i příprava k získání 
svářečských certifikátů.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zpracovávat 
základní suroviny a přísady na výrobu cukrářských 
těst, hmot, náplní, krémů, past i polev zjemňováním, 
mixováním, třením, vařením a šleháním. 

Absolvent ovládá zhotovování cukrářských 
polotovarů, korpusů, hotových výrobků, moučníků 
a  zmrzlin, tvarováním, pečením, smažením, 
plněním, poléváním, krájením, zdobením a  další 
speciální úpravy včetně jejich umělecky výtvarného 
zpracování.

Dále skvěle ovládá obsluhu cukrářských strojů.  
  

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

MECHANIK OPRAVÁŘ 
MOTOROVÝCH VOZIDEL

CUKRÁŘ

Kód oboru: 65-51-H/01

Kód oboru: 23-68-H/51

Kód oboru: 29-54-H/01

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

Úspěšní absolventi všech oborů
mohou pokračovat ve vzdělávání

v nástavbovém dvouletém
maturitním oboru vzdělání Podnikání.

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu
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Cílem vzdělávacího programu je vychovat budoucí 
odborníky v  oblasti zemědělského opravárenství 
a  servisních služeb v  povolání opravář zemědělských 
strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby 
a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení 
jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní 
spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel 
(zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. 
Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů 
i  v  příbuzných strojírenských provozech, lesním 
hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších 
oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. 

V  případě absolvování specializačních kurzů (např. 
kombajnérského kurzu) se mohou uplatnit i při obsluze 
složitých zemědělských strojů a  zařízení, pro kterou  
je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání 
je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor, 
osobní a  nákladní automobil i  příprava k  získání 
svářečských certifikátů.

Cílem vzdělávacího programu je vychovat budoucí 
odborníky v  oděvním průmyslu, obchodu 
a  v  oblasti služeb. Absolvent je veden k  tvořivé 
činnosti, spolupráci i  soutěživosti, k  samostatnosti 
a  odpovědnosti v  jednání i  práci. Umí kreslit 
střihové konstrukce podle individuální míry včetně 
potřebných úprav, posoudit vlastnosti materiálu pro 
volbu technologických postupů, vypočítat spotřebu 
materiálu na určitý výrobek, dokáže plně využít 
možnosti jednotlivých typů šicích strojů – zná 
běžnou údržbu, samostatně zhotovuje různé oděvy 
(sukně, kalhoty, halenky, společenské a  vycházkové 
šaty, kostýmy, pláště, bundy apod.).

Absolventi se nejčastěji uplatní jako kvalifikovaní 
pracovníci v  zakázkové i  konfekční výrobě,  
jako odborníci v  prodejnách metrového  
nebo kusového textilu, v prodejnách oděvů a prádla.

Cílem je připravit absolventa pro výkon povolání 
zedníka ve stavebních firmách, ale i  pro samostatné 
podnikání (živnostenský list). Je vzděláván tak,  
aby měl vytvořeny základní předpoklady pro případné 
samostatné provozování řemeslné živnosti v  oblasti 
profesních dovedností a  současně se orientoval 
v základech ekonomické, právní a administrativní oblasti 
podnikatelské činnosti. Absolvent správně užívá odbornou 
terminologii, rozpozná používané materiály a technologie, 
posoudí vhodnost jejich použití.

Správně užívá různé materiály při vyzdívání zdiva, 
provádění vnitřních, venkovních omítek a  provádění 
obkladů stěn a  podlah. Osazuje stavební prefabrikáty 
a  výrobky přidružené stavební výroby, provádí 
dokončovací práce na stavbách, zednické práce  
při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních 
stavebních konstrukcí a zateplování budov. Provádí terénní 
úpravy okolí staveb, jednoduché izolatérské, betonářské, 
kladečské a  tesařské práce. Zná základní dovednost  
při vyměřování staveb a provádění staveb podle projektové 
dokumentace.

OPRAVÁŘ
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

ZEDNÍK

KREJČÍ

Kód oboru: 41-55-H/01

Kód oboru: 23-68-H/51

Kód oboru: 36-67-H/01

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM
(ukončení závěrečnou zkouškou)

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 

V tomto oboru bude pro zájemce rozšířena
výuka kovářských dovedností.

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu
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Absolvent se uplatní zejména v  oblasti stravovacích 
a  ubytovacích služeb. Náplní učebního oboru  
je příprava a  ošetření základních druhů surovin 
určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel 
a  nápojů, příloh a  výrobků teplé a  studené kuchyně. 
Výroba teplých a  studených jídel, nápojů, příloh, 
hlavních jídel a  moučníků. Ovládání techniky výdeje 
pokrmů, jednoduché obsluhy, ovládání a  používání 
strojů a zařízení v kuchyni. Prakticky aplikuje osvojené 
vědomosti a  dovednosti z  teoretického vyučování 
do praxe. Absolvent dokáže jednat s  lidmi. Ovládá 
techniky skladování a ošetření potravin a nápojů.

V 1. a 2. ročníku se střídá týden teoretického vyučování 
s týdnem odborného výcviku na cvičných kuchyňkách 
a školních kuchyních, ve 3. ročníku je v desetidenním 
cyklu 3 dny teoretické vyučování a  7 dní odborný 
výcvik.

Jedná se o  tříletý obor vzdělání zakončený získáním 
středního vzdělání s výučním listem určený především 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Náplní 
je teoretické vyučování a  praktická výuka formou 
odborného výcviku. 

Teoretická výuka se s  praktickou výukou střídají  
v  1. a  2. ročníku v  pravidelných týdenních cyklech,  
ve třetí ročníku je v desetidenním cyklu 7 dní odborný 
výcvik a  3 dny škola. Absolvent se uplatní zejména 
v  oblasti zemědělského opravárenství a  služeb,  
ale je možné i  uplatnění v  příbuzných strojírenských 
provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, 
případně v  dalších oblastech, kde se vyskytuje 
opravárenská problematika. V  případě absolvování 
specializačních kurzů (např. kombajnérský 
kurz) se mohou absolventi uplatnit i  při obsluze 
složitých zemědělských strojů a  zařízení, pro kterou  
je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání 
je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor 
a příprava k získání svářečského certifikátu.

Absolvent se uplatní zejména v  potravinářském 
průmyslu při vykonávání jednoduchých činností  
při výrobě potravinářských výrobků, zejména při 
výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva 
a trvanlivého pečiva. 

Je připravován především pro výkon jednodušších 
činností při skladování surovin a pomocných materiálů. 
Učí se spolehlivě posuzovat objednané suroviny 
při přejímce a  sledovat jejich jakost při přípravě. 
Osvojuje si zásady třídění, úpravu a hodnocení surovin 
k technickému zpracování, manipulaci se surovinami, 
polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, 
balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché 
údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Náplní oboru vzdělání je hospodaření se surovinami, 
obsluha strojů a zařízení v cukrářské výrobě. Příprava 
cukrářských těst a hmot, jejich zpracování na cukrářské 
výrobky, zdobení výrobků a  výroba restauračních 
moučníků a výroba zmrzlin.

STRAVOVACÍ
A UBYTOVACÍ SLUŽBY

POTRAVINÁŘSKÁ
VÝROBA

Kód oboru: 65-51-E/01

Kód oboru: 41-55-E/51

Kód oboru: 29-51-E/01

3LETÉ STUDIUM pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(ukončení závěrečnou zkouškou)

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu
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Absolvent se uplatní zejména v  textilním průmyslu 
při vykonávání jednoduchých činností při výrobě 
oděvů a  prádla a  při jeho opravách. Je připravován 
především pro výkon jednodušších činností. Umí 
zhotovovat základní druhy dámských oděvů a prádla. Učí  
se spolehlivě posuzovat vhodnost použitého materiálu. 
posuzuje vlastnosti oděvních materiálů, zvolí vhodný 
oděvní materiál na konkrétní výrobek a  zvolí vhodný 
technologický postup při zhotovování dámských oděvů 
a  prádla z  tkanin, vybere vhodnou textilní a  technickou 
přípravu pro oděvní výrobek, zná a  používá zásady 
ošetřování a  údržby oděvů, ovládá různé druhy strojů 
a zařízení používaných při výrobě oděvů a prádla z tkanin 
Náplní učebního oboru je ruční a strojové šití, zhotovování 
oděvů, opravy oděvů, práce s oděvními materiály. Práce, 
manipulace a  skladování oděvních materiálů, textilií 
a hotových výrobků. Kompletování oděvů a žehlení. 

V 1. a 2. ročníku se střídá týden školy s týdnem odborného 
výcviku ve vlastní dílně, ve 3. ročníku je v desetidenním 
cyklu 3 dny škola a 7 dní odborný výcvik.

Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen 
provádět jednoduché zednické práce na pozemních 
stavbách, tj. betonování zdění zdiva z různých druhů 
prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami 
a jednoduché tepelné izolace. 

Zvládá osazovat okna, dveře, dokáže postavit 
lešení, bednění, ovládá základní práce při opravách 
a rekonstrukcích budov.

V  1. a  2. ročníku se střídá týden teoretické výuky 
s  týdnem odborného výcviku, ve 3. ročníku  
je v  desetidenním cyklu 3 dny teoretická výuka  
a 7 dní odborný výcvik. 

- řidičský průkaz skupin A, B, T, C;
- výuka práce na PC a písemné komunikace;
- barmanský kurz, kurz baristy, carvingu a kurz studené kuchyně;
- praxe v prestižních pražských restauracích a hotelech;
- zahraniční praxe v Holandsku, Rakousku, Maďarsku a Slovensku;
- výuka jazyků (anglický, německý, ruský);
- 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

ZEDNICKÉ PRÁCE

DÁLE NABÍZÍME
POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA

Kód oboru: 31-59-E/01

Kód oboru: 36-67-E/01

3LETÉ STUDIUM pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(ukončení závěrečnou zkouškou)

3LETÉ STUDIUM pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(ukončení závěrečnou zkouškou)

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 

ŠITÍ ODĚVŮ

Po získání výučního listu má žák
možnost přestupu do 3. ročníku 

oboru Zedník a získání výučního listu 
v tomto oboru.

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kódu
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