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V České republice se v průběhu 
každého školního roku koná  
v příslušných oborech řada soutěží 
odborných dovedností žáků 
středních škol. Tyto soutěže mají 
své pevné místo v systému soutěží 
a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
MŠMT. Většina vyhlášených soutěží 
má dlouholetou tradici, velkou 
prestiž a celostátní působnost, často 
i mezinárodní účast soutěžících. 
Soutěže mají ohlas i v odborných 
kruzích, v porotách zasedají 
zástupci profesních cechů, asociací, 
sdružení a odborníci z praxe.

Dne 10. května 2018 proběhl 
ve Střední průmyslové škole 
Třebíč již 10. ročník celostátní 
soutěže oboru středního vzdělání 
s výučním listem Opravář 
zemědělských strojů, kterého  
se zúčastnila i naše škola.

Na tuto soutěž se přihlásilo 31 
žáků odborných škol z celé České 
republiky. Soutěžil vždy jeden 
zástupce z každé přítomné školy. 
Na žáky 3. ročníků, opraváře 
zemědělských strojů, zde čekalo 
8 náročných soutěžních disciplín.

Test – pravidla silničního 
provozu, test – teoretické znalosti 
z technologie oprav motorových 
vozidel a zemědělských strojů, test 
– poznávání různých náhradních 
dílů zemědělských strojů, 
strojní obrábění – soustružení, 
opravy motorových vozidel  
a zemědělských strojů, ruční 
kování za tepla, ruční zpracování 
kovů, svařování plamenem ZK 
311.

V téměř pětihodinovém klání 
 Pokračování na str. 2
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Závěrečný oheň na DM

 Pokračování ze str. 1 
nakonec soutěž dokončilo 
všech 31 účastníků. 

Velkým úspěchem celého 
soutěžního klání bylo, že 
vítězem této celostátní soutěže 
se stal náš žák, RICHARD 
KREJČÍ, který je nyní ve třetím 
ročníku SOŠ a SOU Vlašim, 
v oboru vzdělávání Opravář 
zemědělských strojů.

Richard Krejčí, jako vítěz 
celostátní soutěže oboru 
opravář zemědělských strojů, 
se následně zúčastnil 20. 6. 2018 
slavnostního GALAVEČERA 
ČESKÉ RUČIČKY na 
předání Zlaté plakety České 

ručičky. Tato přehlídka každý 
rok vybírá nejprestižnější 
celostátní soutěže odborných 
dovedností v učebních 
oborech, jejichž absolventů  
je na trhu práce trvalý 
nedostatek. Všechna 
postupová kola vybraných 
soutěží a především jejich 
finále jsou v průběhu celého 
školního roku monitorována. 
Jejich vítězové a zástupci 
příslušných škol jsou vždy  
v červnu pozváni do Brna na 
slavnostní Galavečer. Při této, 
v rámci celé České republiky 
unikátní akci, jsou tak všichni 
juniorští mistři svých řemesel 
pod jednou střechou oceněni 
prestižní zlatou plaketou  

Českých ručiček. V letošním 
desátém ročníku to byly 
obory zahradník/zahradnice, 
kosmetička, kadeřník/
kadeřnice, kuchař/kuchařka, 
číšník/servírka, cukrář/
cukrářka, automechanik, 
autolakýrník, karosář, 
mechanik-seřizovač, obráběč 
kovů, zámečník, elektrikář-
slaboproud, elektrikář-
silnoproud, instalatér, klempíř, 
pokrývač, tesař, kominík, 
lesní mechanizátor a opravář 
zemědělských strojů.
Přehlídku vyhlašuje 
Jihomoravský kraj společně 
s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvem zemědělství, 

Ministerstvem průmyslu  
a obchodu a Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 
Organizuje ji Střední škola 
stavebních řemesel Brno 
– Bosonohy, příspěvková 
organizace.

Podporuje ji Svaz průmyslu  
a dopravy ČR, Cech topenářů 
a instalatérů ČR, Cech 
klempířů, pokrývačů a tesařů 
ČR, Krajská hospodářská 
komora jižní Moravy, 
Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků České 
republiky. Z firem například 
CzechInvest, agentura 
pro podporu podnikání  
a investic, Veletrhy Brno, a.s., 

Pravidelně koncem školního 
roku pořádáme na DM Tehov 
závěrečný oheň spojený  
s poslechem hudby a opékáním 
špekáčků. Při plánování 
jsme zohlednili to, že byl 
na internátě ubytovaný žák 
třetího ročníku Richard Krejčí, 
s nímž jsme se chtěli rozloučit 
a poděkovat mu za vzorné 
chování a pomoc při úpravách 
na DM. Počasí na začátku 
týdne bylo pěkné, a tak jsme 

se všichni těšili na posezení při 
ohni. Bohužel ve středu ráno 
začalo pršet a nepřestalo ani 
k večeru. Vyřešili jsme to tak, 
že jsme špekáčky opekli na 
pánvičce na kuchyňce a hudbu 
jsme si poslechli na klubovně. 
Nebylo to ono, ale myslíme 
si, že jsme si to přesto užili  
a už se všichni těšíme  
na prázdniny.

 
text: Jaroslava Kršková

ale také časopis Atlas školství. 
Mediálním partnerem je rádio 
Beat a Kiss Hády.

Během slavnostního večera, 
za účasti ministra školství  
a dalších významných hostů 
Senátu ČR a Jihomoravského 
kraje, bylo oceněno  
21 úspěšných soutěžících 
jednotlivých učebních oborů, 
mezi kterými byl i žák naší 
školy Richard Krejčí.

Je vidět, že se všichni 

pedagogičtí pracovníci snaží 
svým žákům maximálně 
předávat své vědomosti  
a zkušenosti, které jim potom 
pomáhají při zvládnutí 
náročných úkolů v různých 
soutěžích.

K výbornému výsledku 
Richardovi všichni 
gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších životních úspěchů.

text: Ladislav Houlík 
foto: www.ceskerucicky.org a archiv školy
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Kurz na sklízecí mlátičky

Zemědělská výstava TECHAGRO

Soutěž jízdy zručnosti Poděbrady 2018

Ve dnech 29. a 30. 5. 2018  
se na odloučeném pracovišti 
Tehov, SOŠ a SOU Vlašim, 
konal kurz na sklízecí mlátičku 
typu John Deere S 690i. Vedení  
a technické zabezpečení kurzu bylo 
v kompetenci firmy Daňhel Agro 
s.r.o. Týn nad Vltavou, pracoviště 
Lbosín. 

Kombajnérského kurzu  
se zúčastnili žáci třídy 3. B, 3. OP 
a 2. B. Vlastní provedení kurzu 
bylo rozděleno do dvou dnů, 29. 5. 
2018 probíhala teoretická příprava 
na učebně pod vedením pana  

J. Dufka, odborného pracovníka 
střediska Lbosín. Praktická 
příprava, pod vedením pana  
J. Dufka a M. Daňka, zaměstnanců 
střediska Lbosín, byla rozdělena 
do dvou částí. V první části byla 
praktická ukázka jednotlivých 
ústrojí v činnosti a ve druhé 
části jízda se sklízecí mlátičkou 
po odstavné ploše OP Tehov.  

Po absolvování kurzu získali 
všichni účastníci osvědčení  
pro řízení a obsluhu sklízecí 
mlátičky typu John Deere S 690i.

text & foto: Václav Dražďák

Dne 12. dubna 2018 se žáci oboru 
Opravář zemědělských strojů 
vydali místo do školních lavic do 
Brna, kde právě probíhal největší 
zemědělský veletrh ve střední 
Evropě – TECHAGRO 2018. 

Do Brna dorazili společně  
s pedagogickým dozorem 
krátce před devátou hodinou 
dopolední a mohli se tak rovnou 
vydat na tamní výstaviště. Tam 
měli na ploše téměř 70 tisíc 
metrů čtverečních jedinečnou 
příležitost spatřit všechny v České 
republice prodávané zemědělské 
stroje na vlastní oči a také vidět 
nejnovější trendy a zemědělské 
technologie. Na veletrhu byli 
ale i vystavovatelé ze zahraničí  
(z téměř 40 zemí). Zde se studenti 
mohli přesvědčit na vlastní 
oči, že vzdělání a vzdělanost 
jsou pro každého člověka velmi 
důležité. Stupeň techniky pro 
různé zpracování a výrobu  
v zemědělství a lesnictví je na tak 
vyspělém stupni, že opravovat  
a používat tuto mechanizaci může 
jen člověk na vysokém profesním 
stupni vzdělání v tomto oboru.  
V oblasti výstavy TECHAGRO  
se vystavovala zemědělská 
technika od zpracování půd, 
setí, hnojení až po sklizeň, 
mnoho samochodné techniky 

a celých pracovních linek 
v tomto oboru. Na volném 
prostranství i v pavilonech zde 
byly ukázky velkého množství 
těch nejmodernějších strojů  
na zpracování půdy, secích strojů, 
sklízecích mlátiček, řezaček  
a traktorů. Žáci mohli porovnat 
traktory od těch nejmenších 
rozměrů a tažné síly až k těm 
největším a nejsilnějším, které 
jsou používané v provozech. 
Výhodou takovýchto vzdělávacích 
a předváděcích akcí je to, že  
je možné vše si zblízka 
prohlédnou, též i zasednout 
do ovládacích kabin a hlavně  
si nechat přímo od odborníků vše 
vysvětlit a popsat.

Velkým překvapením pro nás pro 
všechny bylo setkání s žákem 3. B 
Václavem Hervertem, který zde 
zastupoval firmu VOBOSYSTÉM 
s. r. o. – zemědělské stroje  
z Uhlířských Janovic. Byl schopen 
zájemcům podávat odborné 
informace, protože s touto 
firmou již spolupracuje a bylo 
mu zde nabídnuto zaměstnání 
po ukončení studia. Zúčastnil 
se několika odborných školení 
v zahraničí, která probíhají  
u dovozců či výrobců 
jednotlivých značek traktorů  
a zemědělských strojů. Věříme,  

V závěru měsíce května  
se uskutečnilo krajské kolo jízdy 
zručnosti traktoru s přívěsem. 
Po pečlivém výběru z žáků naší 
školy byli vybráni dva účastníci. 
V ranních hodinách jsme odjeli 
s žáky Danielem Fulínem  
z 2. B a Tomášem Hruškou z 3. B  
do Poděbrad. Při příjezdu do SZeŠ 
Poděbrady nás přivítal organizátor 
soutěže pan Krebs.

V 9.00 byla oficiálně zahájena 
soutěž jízdy zručnosti. Soutěžící se 
seznámili s podmínkami soutěže 
a náročnou tratí. Žáci si vylosovali 
startovní pořadí, žák Daniel Fulín 
si vytáhl druhou pozici na startu 
a Tomáš Hruška absolvoval trať 
v pořadí osmý. Ani předjezdec 
nebyl schopen vytyčenou trať 
projet bezchybně. První žák  
ze SOŠ a SOU Vlašim, který  
se snažil velmi náročnou soutěžní 
trať projet, byl Dan Fulín. Jeho 
jízda se podobala „ ladnému tanci‘‘ 
mezi nastavenými překážkami. 
Klidnou jízdou si oprávněně 
zasloužil nejlepší dosažený čas, 
který však nebyl hlavní položkou. 
Přičtením 7 trestných bodů  
a dosaženého času v konečném 
výsledku obsadil zasloužené  
3. místo. Další náš soutěžící, Tomáš 
Hruška, ukončil svou dravou 
jízdu o pár vteřin za Danem, ale 

projevila se i náročnost soutěže, 
a Tomáš si dojel pro 8 trestných 
bodů. V celkovém pořadí získal 
krásnou 5. pozici. Náročnost 
vytyčené trasy se promítla  
i do počtu diskvalifikovaných, 
kterých byla polovina  
ze zúčastněných. Proto  
si myslím, že je postup Dana 
Fulína na celorepublikové kolo 
jízdy zručnosti, které se koná  
v červnu se záštitou ministerstva 
zemědělství, tou nejlepší 
odměnou pro naše žáky. Opět  
se konala ještě doprovodná soutěž 
s traktorem STEYR, na kterém 
byla zkoušena dovednost s čelním 
nakladačem. Jako nástavba 
čelního nakladače byly paletizační 
vidle, se kterými měli soutěžící 
přemisťovat odměrný válec 
naplněný vodou z plochy přívěsu 
na ohraničené místo na asfaltové 
ploše. V této soutěži se opět 
měřil čas a přidělovaly se trestné 
body. Daniel Fulín v dovednosti 
s čelním nakladačem prokázal 
svoji šikovnost a zaslouženě byl 
odměněn 1. místem.

Oběma účastníkům děkuji  
za příkladnou a vzornou 
reprezentaci školy a věřím  
v mnoho dalších úspěchů.

text & foto: Ladislav Houlík

že svými schopnostmi bude 
vzorně prezentovat dobré jméno 
naší školy.

Na závěr lze jenom konstatovat, 
že žáci se sami přesvědčili,  

že bez vzdělávání nelze pracovat  
v tak náročném oboru, jakým  
je obor mechanizace zemědělské  
a lesnické techniky.

text & foto: Ladislav Houlík
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Závěrečné zkoušky na naší škole

Dny, pátek 1. 6. 2018 a pondělí 4. 6. 2018, se 
staly významnými pro žáky třetích ročníků na 
naší škole. Začaly závěrečné zkoušky, kterými, 
pokud budou úspěšní, ukončí tříleté vzdělávání 
v daném učebním oboru.

V těchto dnech proběhly písemné závěrečné 
zkoušky, které jsou nesmírně důležité, protože 
prověří teoretické znalosti, které žáci získali 
během svého vzdělávání ve tříletém učebním 
období. Nastal tedy čas zhodnotit vědomosti  
jak po stránce teoretické, tak v následujících  
dnech budou prověřovány i dovednosti v části 
praktické.

Obory vzdělání, kterých se zkoušky týkají: 
kuchař – číšník, cukrář, opravář zemědělských 
strojů, opravářské práce a potravinářská 
výroba.

Naše škola je zapojena v celostátně 
organizované jednotné závěrečné zkoušce. 
Ta se týká především jednotného zadání pro 
písemnou, praktickou i ústní část zkoušky.  
 
Jednotné zadání závěrečných zkoušek oborů 
vzdělání bylo vytvořeno v souladu s vývojem 
koncepce nové závěrečné zkoušky pro obory  
 

středního vzdělání s výučním listem kategorie 
H a E.

Věřím, že se naši žáci nenechali ovlivnit 
trémou, pracovali na jednotlivých úlohách 
svědomitě a první část své závěrečné zkoušky 
zvládli úspěšně. Do dalších dnů zkušebního 
klání přeji všem nejen hodně štěstí, ale 
především klid a pohodu.

text: Mgr. Květa Koktová
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Předávání maturitních a závěrečných vysvědčení

Ve čtvrtek 31. května proběhlo 
ve vlašimském zámku 
slavnostní předání maturitních  
a závěrečných vysvědčení, které 
zahájila úderem osmé ranní  
 

zástupkyně ředitele Ing. Zuzana 
Pauserová. 

V prostorách školní restaurace 
se sešli dnes již bývalí žáci tříd 2. 
NP a 4. KM, aby z rukou svých  

třídních učitelek RNDr. Evy Petrů 
a Mgr. Hany Hejhalové převzali 
maturitní a závěrečná vysvědčení, 
europassy, ale také diplomy  
za nejrůznější sportovní klání  
z konce školního roku.

Přejeme všem žákům úspěšné 
vkročení do další etapy 
života a hodně osobních  
i profesních úspěchů.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Vzdělávací pořad „Nicholas Winton - Síla lidskosti“

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 jsme měli 
možnost zúčastnit se v KD Blaník 
vzdělávacího pořadu „Nicholas 
Winton – Síla lidskosti“ a musíme 
potvrdit, že název nelhal a jednalo  
se o skutečně silný příběh. 
Během 110 minut jsme  
na filmovém plátně se zatajeným 
dechem sledovali příběh 
mimořádného muže, který ovlivnil 
osudy dnes již tisíců lidí…

… na přelomu let 1938-39 
si pan Winton coby mladý  
a úspěšný obchodník při svých 
cestách po Evropě uvědomoval 
politickou situaci a hrozbu, 
kterou představoval Hitler.  
Věděl, že řada politiků a umělců 
před ním emigruje do Anglie, ale 
také při svém krátkém pobytu 
v tehdejším Československu 
zaregistroval, že nevyřešenou 
otázkou jsou děti z židovských 
rodin, které byly již tehdy 
nuceny opouštět své domovy  
a živořit v provizorních 
podmínkách. 

Nebyl zde nikdo, kdo  
by se snažil jim 
pomoci. A tak se 
rozhodl zorganizovat 
jakési dočasné 
pobyty těchto dětí 
v „náhradních“ 
anglických rodinách. 
Jednalo se o velmi 
riskantní plán a času 
bylo málo – musel 
vyřídit víza pro 
děti, najít náhradní 
pěstounské rodiny, 
sehnat potvrzení od 
lékařů a další. To vše  

na vlastní pěst. Vypadalo to, že je  
v Československu pouze na 
dovolené, ale on udělal něco, nad 
čím zůstává rozum stát. Zachránil 
669 životů. Nikdo tehdy netušil,  
že se děti loučí s rodiči navždy 
a že přijde šest krutých 
válečných let. Winton během 
války sloužil u britského 
letectva a po jejím skončení  
se vrátil ke své původní 
profesi. Nebýt jeho manželky, 
která v roce 1988 našla  
na půdě krabici s dokumenty  
a fotografiemi, na jeho čin  
by se zapomnělo.

Celý příběh byl tedy zveřejněn 
po více než 50 letech,  
a to ve známém pořadu televize 
BBC. Pozornost české veřejnosti 
se k němu však upřela až po 
dalších 10 letech, když jeho příběh 
znovu připomněl režisér Matěj 
Mináč ve filmu Všichni moji 
blízcí. Stejný autor stojí rovněž  

za snímkem, který jsme zhlédli  
i my.

V roce 1998 panu Wintonovi 
prezident Václav Havel  udělil  
Řád T. G. Masaryka.  Anglická 
královna mu pak o čtyři 
roky později propůjčila titul 
„Sir“, což je nejvznešenější 
řád britského impéria.  
V roce 2014 mu prezident 
Miloš Zeman propůjčil  
Řád Bílého lva, nejvyšší 
vyznamenání České republiky.

Mnoho lidí si klade otázku, 
proč o svých zásluhách 
dlouhá léta mlčel. Jedno  
z vysvětlení je, že až do 
konce života považoval za své 
selhání poslední nevydařený 
transport dětí. Ten měl vyjet 
na konci srpna 1939. Záměrné 
průtahy německých úřadů však 
zdržely naplánovaný odjezd 
a pak přišlo 1. září toho roku.  

Den, kdy začala II. světová  
válka. Vlak už do Británie 
neodjel a všechny děti nakonec  
zemřely v koncentračním táboře.

Po zveřejnění příběhu 
Nicholase Wintona se strhla 
vlna zájmu a obdivu nejen  
v médiích, ale také v literatuře.  
Čin se stal předlohou pro knihy  
a filmy. Sir Nicholas Winton vždy 
byl a až do konce svého života zůstal 
skromným člověkem. Na dotazy 
ohledně svého hrdinství reagoval 
prostě: „Ty děti potřebovaly 
pomoc a já byl schopen jim  
ji poskytnout.“

Po projekci následovala beseda 
s moderátorem a průvodcem 
celého pořadu, který kromě 
položených otázek doplnil  
i podrobnosti související s prací 
celého dokumentaristického týmu. 
Proces hledání Wintonových dětí, 
které ještě mohou kdekoli po světě  

i v České republice žít, aniž 
vědí o svých rodinných 
kořenech, totiž nemusí být 
zcela ukončen.

Celý pořad byl dobře  
a zajímavě sestaven  
a znovu jsme si uvědomili, 
že určité události z naší 
historie je důležité zas  
a znova připomínat. 
Hrdinství a životní příběhy 
některých lidí mohou 
být pro nás všechny  
i v současnosti inspirací.

text: Ing. Jitka Smržová,  
Mgr. Marcela Vlkannova,  
třídy 1. NP, 2. KA a 2. CU

foto: zdroj www.zsneplachovice.cz
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Odborná soutěž zemědělských dovedností

Naši žáci se jako každý rok, tak  
i letos zúčastnili soutěže odborných 
dovedností žáků učebních oborů  
v SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.  

Ani letos nepřijeli domů bez 
ocenění. Soutěží se v teoretickém 
testu, což jsou předpisy 
silničního provozu pro skupinu 
T, vědomostní test z pěstování 
rostlin a z chovu zvířat a poznávání 
technických a biologických 
materiálů, jízda zručnosti traktoru 
s návěsem, práce s hydraulickým 
nakladačem a práce s rotačním 
žacím strojem.  Ve vědomostní 
soutěži obsadil Fulín Daniel první 
místo, v práci s rotačním žacím 
strojem Pokorný Jan první místo 

a v celkovém pořadí ze všech 
disciplín byl Pokorný Jan druhý 
a Fulín Jan čtvrtý. Neztratil se ani 
třetí soutěžící Fořt Pavel, který 
v celkovém hodnocení obsadil 
osmé místo a v práci s rotačním 
žacím strojem druhé. Je vidět,  
že se všichni pedagogičtí 
pracovníci snaží svým žákům 
maximálně předávat své 
vědomosti a zkušenosti, které jim 
potom pomáhají při zvládnutí 
náročných úkolů v různých 
soutěžích.

Tito žáci si za vzornou reprezentaci 
školy zaslouží poděkování.

text & foto: Zdeněk Hrabánek



6 Školní zpravodaj 04-06/2018

Po
sl

ed
ní

 s
po

rt
ov

ní
 s

ou
tě

ž

Poslední sportování a soutěž v letošním školním roce

Letní sportování

Ve středu 13. 6. 2018 proběhla poslední 
sportovní soutěž v letošním školním roce,  
a to oblastní přebor v atletice. 

Týmovou soutěž SŠ organizovalo 
Gymnázium Vlašim. Přeboru se 
zúčastnila 4 družstva v kategorii chlapců 
a 3 družstva v kategorii dívek. SOŠ  
a SOU postavilo pouze tým chlapců, kteří 
školu reprezentovali v rámci možností 
velmi dobře. V nevlídném, chladném 
počasí a při trvalém dešti, bez patřičných 
běžeckých bot (tretry), žáci dosahovali 
slušných výsledků. 

V soutěži družstev se umístili na 4. místě, 
zvítězilo družstvo GY Vlašim. Velmi 
dobrých výsledků dosáhl Josef Dušek  
z 1. NP – 3. místo v běhu na 100 m  
v osobním rekordu 11, 67 s a 4. místo ve 
vrhu koulí. V jednotlivých disciplínách 
bylo přihlášeno v průměru 15 soutěžících. 
Prvních 10 v každé disciplíně bodovalo. 
Závěrečnou disciplínou byla štafeta 4 x 
100 m, kde chlapci statečně vybojovali 
také 4. místo.  

Výkony byly velmi nevyrovnané, 
proto jsme v letošním roce neobhájili  

 
 

druhé místo z minulého roku. 

Pochválit ale musím snahu o zvládnutí 
všech disciplín i přesto, že fyzické síly např. 
při běhu na 3000 m chyběly, ale nikdo nic 
nevzdal. Věřím, že po letních prázdninách 
budou reprezentanti školy pokračovat ve 
stejné, snad i lepší výkonnosti ve všech 
soutěžích SŠ.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy 
celému školnímu atletickému týmu.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Blíží se závěr školního roku, 
známky jsou uzavřené a nastal 
čas také na jiné pohybové 
aktivity než ty, které jsou dány 
učebními plány. 

Krásné počasí jsme spojili  
s pohybem a tělesnou 
výchovu jsme absolvovali 
na letních sportovištích 

místního koupaliště – na 
beach volejbalu, na nohejbalu  
a v nedalekém venkovním 
bazénu.

Všichni si na tyto netradiční 
hodiny pravidelně těší a účast  
je téměř 100%.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Svátek D
en dětí

Svátek Den dětí

Znáte historii jeho vzniku?

Pravidelně našim dětem dopřáváme oslavy 
svátku, víte jaká je historie jeho vzniku?

První podnět k založení dne, který 
by oslavoval děti, vznikl v Turecku  
při založení Národního shromáždění 
23. dubna 1920 během Turecké války  
za nezávislost. Tehdejší ochránce 
národních práv Mustafa Kemal prohlásil, 
že důležitou součástí k budování nového 
státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben 
jako Den dětí, který obyvatelé Turecka 
slaví dodnes a je státem uznávaným 
svátkem.

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který 
by se slavil po celém světě, bylo poprvé 
doporučováno v roce 1925 na Světové 
konferenci pro blaho dětí. Den dětí 
však nebyl vyhlášen. Tato konference se 
konala 1. června 1925. Ve stejný den se 
v San Franciscu konal festival Dračích  
lodí, na jejichž oslavu čínský 

generální konzul shromáždil mnoho 
čínských sirotků, aby poukázal 
na to, že by se společnost měla 
více zabývat blahem dětí. Tyto  
dvě významné události, které se staly ve 
stejný den, určily datum oslav Dne dětí, 
který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická 
federace žen vyhlásila Den pro 
ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení  
bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích  
v roce 1942 a také ve francouzském 
Ouradouru v roce 1944. Datum oslav 
bylo ustanoveno na „1. červen“, který 
připomíná sirotky v San Franciscu  
a první konferenci, jež se zabývala blahem 
dětí.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok 
po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly 
každý rok Některé státy převzaly datum  
a postupně se ze Dne pro ochranu dětí 
stal Den dětí nebo také jiným názvem 
Mezinárodní den dětí. Československo, 

později Česká republika, také převzala toto 
datum, proto se u nás slaví Mezinárodní 
den dětí na začátku června.

Ve čtvrtek 1. 6. 2018 v hezkém 
prostředí sportovišť Sellier  
& Bellot, na hřištích za tratí, 
jsme se zúčastnili oslav Dne dětí, 
který pořádá Dům dětí a mládeže  
ve Vlašimi pro děti z MŠ a ZŠ.  

V rámci dlouholeté spolupráce  
a v hodinách TV žáci s organizací dne 
významně pomáhají. Jedná se o sportovní 
utkání, obratnostní a pohybové soutěže. 
Naši žáci jsou také ještě děti, také slavili 
svůj svátek a do jednotlivých soutěží  
se pro ty nejmenší zapojili se zaujetím  
a elánem sobě vlastním. 

Poděkování patří třídě 1. NP za dobře 
odvedenou práci, vstřícnost, ochotu  
a trpělivost.

text & foto: Jarmila Vaníčková
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Exekutivní týden pro žáky oboru Kuchař-číšník

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 21. 5. – 26. 5. 2018 
se vybraných 6 žáků druhého 
ročníku oboru Kuchař – číšník 
zúčastnilo Exekutivního 
týdne v rekreačním středisku 
Javoříčko. Exekutivní týden 
zaměřující se na exekutivní 

dovednosti žáků v gastronomii 
se mimo jiné soustředil na 
vytváření motivačních dopisů, 
životopisu a žáci si také mohli 
vyzkoušet přijímací pohovor  
a další aktivity. Součástí tohoto 
týdne byl také workshop 
zaměřený na grilování  
a koření, který vedl pan Roman 
Ťulpa. Žáci si mohli vyzkoušet 
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pod vedením zkušeného 
kuchaře AKC ČR nakládání 
všech možných druhů mas, 
zeleniny, sýrů a následně vše 
připravit a zkonzumovat. 

V Exekutivním týdnu, 
který žáci absolvovali, 

dostali nespočet rad a také  
si vyzkoušeli práci se 
surovinami, které nejsou 
pro ně běžně dostupné. 
Projektu, který bude 
trvat ještě minimálně 1 
rok (odborné workshopy  
v průběhu školního roku), 

se bude účastnit ještě 
několik desítek žáků školy  
a ti nejlepší budou opět vybíráni  
na Exekutivní týdny, které 
jsou nadstavbou běžné výuky  
a pozitivně působí na zvyšování 
odbornosti našich žáků. 
Žáci obdrželi za absolvování 

celého týdne certifikát.  
Na podzim se ještě uskuteční 
pro tuto skupinu žáků 
Praktický týden, který bude 
zaměřen na výrobky studené 
kuchyně a přípravu rautů.

text & foto: Mgr. Martin Zvára



10 Školní zpravodaj 04-06/2018

22. ročník celonárodní veřejné sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Krátce obrazem

Český den proti rakovině  
je nejstarší sbírka v ČR, která  
se pravidelně koná již od  
r. 1996.

Tématem Českého dne proti 
rakovině je letos Rakovina 
tlustého střeva a konečníku. 
Barva stužek kytiček pro 
letošní rok vínová a za 
minimální prodejní cenu 
(příspěvek za 1 kytičku)  
20 Kč veřejnost přispívala  
na podporu výzkumu.

Každý dárce dostane ke kytičce 
také letáček s informacemi 
o prevenci nádorových 
onemocnění tlustého střeva 
a konečníku, kde je popsán 
recept na účinnou obranu 
a jak na domácí prevenci. 
Liga proti rakovině Praha  

v něm spoluobčany vyzývá, 
aby poslechli „zvací dopisy“ 
a zúčastnili se screeningu 
rizikových osob, především 
cílové skupiny 50 – 70 let. 
Ročně totiž diagnózu rakoviny 
tlustého střeva vyslechne 
na 8 000 nových pacientů. 
Téměř polovina, kolem  
4 000, jich zemře, částečně 
proto, že podcenili účinnou 
prevenci. Pozor na nevhodné 
stravovací návyky, vyhýbat  
se přepáleným tukům, omezit 
uzené produkty, smažená  
a pečená masa, zvláště 
grilované pochoutky, další 
rizikový faktor je nadměrná 
spotřeba cukru, sladkostí  
a bílého pečiva.

Přitom prevence je velmi 
jednoduchá: denně dostatek 

ovoce a zeleniny, více 
vlákniny, ovesných vloček, 
luštěnin, mléčných výrobků, 
bylinných čajů, ale i vajec. Solit 
stylem lakomce, nedopustit 
dehydrataci (pít alespoň 2 litry 
denně). S alkoholem opatrně, 
cigarety zahoďte! A především 
co nejvíce fyzických aktivit. 
Pohyb a chůze je nejlacinější 
elixír zdraví.

Cíle sbírky:
Preventivně působit na širokou 
veřejnost prostřednictvím 
letáků s informacemi.
Za nabízené kvítky měsíčku 
lékařského získat prostředky 
na boj proti rakovině – na 
nádorovou prevenci, zlepšení 
kvality života onkologických 
pacientů, podporu 
onkologické výuky, výzkumu 

a vybavení onkologických 
pracovišť.

Dívky, žákyně 3. ročníku Petra 
Filipová, Jana Kratochvílová, 
Linda Říhová, Petra Kadlecová, 
Lucie Exnerová, Veronika 
Nevrlová, Aneta Lukůvková 
a Kristýna Veličová, nabízely 
kytičky měsíčku lékařského 
po celý den ve Vlašimi  
i na odloučeném pracovišti 
na Tehově. Veřejnost tuto 
sbírku vnímá pozitivně, lidé 
sami vyhledávali žákyně  
ve žlutých tričkách s logem  
a 400 kytiček s vínovou stužkou 
během několika hodin bylo 
pryč. Celkem veřejnost našim 
dívkám přispěla 9 557 Kč. 
Patří jim velké poděkování.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Č
es

ký
 d

en
 p

ro
ti

 r
ak

ov
in

ě

21.-24. 5. proběhl na zámku Kurz studené kuchyně. 9. 6. se uskutečnil další ročník Vlašimské desítky/Pětky pro všechny.
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Exkurze do Aquapalace Praha

Observatoř Košetice

Aquapalace Praha se nachází 
v Čestlicích. Je smluvním 
pracovištěm naší školy, kde  
se žáci oborů Kuchař – číšník  
a Cukrář vzdělávají prakticky. 

Dne 10. května jsme byli tento 
podnik navštívit se skupinou 
žáků 1. ročníků těchto oborů, 
kde nás celým areálem 
provedla Ing. Valentina 
Losová, která nás seznámila 

s provozem hotelu a žáky 
tak připravila na případnou 
budoucí spolupráci.

První části prohlídky jsme 
absolvovali v restauračních 
zařízeních hotelu, kde  
se pohybovali i naši žáci 
vyšších ročníků a plnili své 
povinnosti v rámci praxe, jako 
je např. jednoduchá obsluha  
a debaras (sklízení ze stolů).

V další části prohlídky jsme 
mohli vidět některé hotelové 
pokoje a apartmány, které se 
zde nachází. K pokojům jsme 
procházeli chodbou, která byla 
navržena ve tvaru vlny, jako 
celý hotel.

V poslední části prohlídky 
jsme se přesunuli spojovací 
chodbou z hotelu k bazénům, 
tobogánům, fitness a wellness, 

kde se nám líbilo nejvíce.

Žáci byli nadšeni a již se těší, až 
budou moci vykonávat praxi 
v tomto luxusním prostředí. 
Celý den jsme strávili velmi 
příjemně a unavené nás 
autobus dopravil zpět do 
Vlašimi.

text & foto: Jana Nácovská

Vždy ke konci školního roku máme 
naplánováno několik exkurzí, 
především proto, že je pěkné počasí 
a také někdy dochází ke změně 
rozvrhu a je třeba žáky zaměstnat. 

V úterý 29. 5. 2018 jsme se vypravili, 
pod vedením pana vychovatele 
Holady, do observatoře Košetice. 
Mysleli jsme si, že je to běžná 
meteorologická stanice, ale záhy 
jsme přesvědčili, že je to moderní 
zařízení, které předává informace 
do hydrometeorologického 
ústavu Praha Komořany. Zde  
se informace soustřeďují  
z ostatních pracovišť a centrální 
počítač vyhodnocuje situaci v celé 
ČR.

Toto pracoviště měří údaje  
o meteorologii, slunečním záření, 
kvalitě ovzduší, kvalitě srážek 
a dále se zabývá hydrologií  
a kvalitou vod. Pracuje již 30 let 
a před pěti lety bylo rozšířeno  
o 250 metrů vysoký stožár, který 
měří ve třech úrovních množství 
ozonu v ovzduší. Nachází  

se v nadmořské výšce 534 metrů 
nad mořem a za tuto dobu se již 
zvedla průměrná roční teplota  
o jeden stupeň a průměrný roční 
úhrn srážek činí 621 mm. V roce 
2010 napršelo 40 mm za hodinu, 
což je nejvíce za veškeré měření  
v této stanici. K našemu 
překvapení zde měří radiaci 
v ovzduší a v půdě a každou 
hodinu tyto výsledky posílají 
na centrálu. V případě zvýšené 
radiace je okamžitě tento údaj 
předáván na pracoviště do Hradce 
Králové. Měří se zde i teplota 
půdy v různém ročním období, 
teplota srážkové vody, kvalita, 
teplota vzduchu. Podle výzkumu 
se v současné době jeví lokální 
topeniště v obcích jako největší 
problém, protože obsahují síru  
z nekvalitního uhlí.  Díky lepšímu 
odsiřování tepelných elektráren 
není tak silná kyselost dešťů. 
Celková kvalita ovzduší v této 
lokalitě je proto v lepší kondici.

Žáci měli možnost vidět 
moderní pracoviště v této oblasti  

a doufáme, že jim získané 
znalosti pomohou při vyučování  
 
 

v předmětu ekologie i v běžném 
životě.

text: Vladimír Holada 
foto: Francesco Sciumbata O

bservatoř K
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Dvojitá odborná exkurze

Dne 2. 5. 2018 se žákyně 
třetího ročníku oboru Cukrář 
zúčastnily odborné exkurze 
v Praze. Cílem této exkurze 
byla návštěva muzea čokolády 
Choco-Story a vyhlášené 
kavárny Slavie, obsahem 
výukového programu mimo 
školní lavice byla příprava na 
blížící se závěrečné zkoušky 
i upevnění poznatků učiva z 
teoretické výuky.

Zážitků bylo opravdu mnoho.  
 

V muzeu čokolády se děvčata 
měla možnost interaktivní 
formou seznámit s pěstováním, 
fermentací a sušením 
kakaových bobů, s historickým 
vývojem výroby čokolády 
až po současnost. Prohlídka 
byla provázena ochutnávkami 
různých druhů čokolády, tudíž 
i chuťové pohárky žákyň měly 
možnost rozlišovat polotovary 
podle obsahu kakaové hmoty. 
Pro zpestření návštěvy,  
 

na závěr prohlídky, byla ukázka 
výroby belgických pralinek  
s odborným výkladem  
a popisem práce, jak jinak než 
s lahodnou ochutnávkou.

Druhá zastávka v naplánované 
odborné exkurzi následovala 
návštěvou kavárny Slavie. 
Doprovodu a odborného 
výkladu se ujala paní 
Hnídková, která nás provedla 
celým zázemím kavárny  
 

i restaurace. Poskytla všem 
zúčastněným detailní výklad  
o chodu celého podniku, 
včetně historie. Velmi 
vstřícné a ochotné přijetí 
se dostalo naší skupině  
i od zaměstnanců cukrárny, 
kteří odpovídali na zvědavé 
dotazy. Celou odbornou 
exkurzí vládla dobrá 
nálada, klidná atmosféra  
a hlavní, co potěší pedagoga, 
zájem žákyň.

text a foto: Mgr. Monika Vöglerová
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Výroba čokoládových ozdob

Odborná exkurze Gastro Poděbrady

Žáci druhého ročníku oboru 
Potravinářská výroba tvořili v 
průběhu vyučování Odborného 
kreslení ozdoby z čokoládové 
polevy.

Uplatnění znalostí z předmětů 
Technologie a Odborného 
výcviku, navíc propojení 
teoretické výuky s výukou 
praktickou, se žákům hodilo. 

Například jakým způsobem 
se čokoládová poleva nahřívá, 
jakou musí mít teplotu či 
hustotu. Žáci testovali, zda 
nanesená vrstva čokolády má 
dostatečnou sílu, aby se dala 
jako ozdoba použít.

Každé tvůrčí práci předcházela 
úvodní instruktáž, poté 
si každý měl možnost 

samostatně vyzkoušet, že 
zas tak jednoduché to není. 
„Čokoládové listy“ vyráběli 
s pomocí živých listů růží a 
dalších dostupných keřů a 
stromů. Listy musí být čisté 
a suché, nesmí se používat 
zaprášené, zašpiněné, 
napadené hmyzem ani 
jedovaté. Svou nápaditost, 
fantazii a také zručnost si 

žáci vyzkoušeli při výrobě 
„filigránů“ s pomocí tmavé a 
světlé polevy.

Z rukou žáků vznikaly 
opravdové originály, které lze 
použít ke zdobení cukrářských 
výrobků. Sami žáci neskrývali 
radost, nadšení, dobrý pocit 
nad povedenými ozdobami.

text a foto: Mgr. Monika Vöglerová

Dne 26. 4. 2018 se uskutečnila odborná exkurze do lázeňského 
města Poděbrady, kde se konala soutěž a přehlídka gastronomických 
škol. Letošní 12. ročník akce Gastro Poděbrady 2018 byl zaměřen 
na téma „Stoletá historie české gastronomie”.

Odborné exkurze se zúčastnila početná skupina žákyň a žáků 
z prvních až třetích ročníků oborů Cukrář a Potravinářská 
výroba. Budoucí cukráři měli jedinečnou možnost zhlédnout 
prezentaci soutěžních cukrářských i kuchařských výrobků napříč 
historickým obdobím českých dějin. V sále vřele podpořili  
i soutěžící z oboru Kuchař – číšník, kteří reprezentovali naši 
školu.

text a foto: Mgr. Monika Vöglerová, Mgr. Věra Jindrová, Mgr. Hana Hejhalová
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Gastro Poděbrady 2018

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se konal 
12. ročník mezinárodní soutěže Gastro 
Poděbrady a naše škola se ho zúčastnila. 

I v letošním roce naši školu reprezentovali 
žáci ve třech soutěžních kategoriích na 
téma „Stoletá historie české gastronomie“. 
V kategorii Číšník (slavnostní tabule pro 
2 osoby) vybojovali žáci David Chlumský 
(2. KA) a Nela Volná (2. KA) bronzové 
pásmo. V kategorii Cukrář (slavnostní  
 

dort) vybojovaly žákyně Michaela 
Krejcárková (2. CU) a Petra Karbová  
(1. KC) krásné 5. místo ve stříbrném 
pásmu. V poslední kategorii Barman 
reprezentovali naši školu Veronika 
Furdanová (1. CU), která se umístila 
ve stříbrném pásmu, a Zdeněk Kůs  
(2. KA) v pásmu bronzovém. Náramnou 
podívanou a skvělé barmany podporovali 
svým křikem návštěvníci, jednotliví 
soutěžící i žáci z naší školy. Ti se na  
 

soutěž přijeli podívat společně s paní 
učitelkou Jindrovou a s paní učitelkou 
Hejhalovou. Velké poděkování patří 
všem, kteří se soutěže zúčastnili.  
A především pedagogům, kteří vynaložili 
čas a vložili důvěru ve vybrané žáky a vše 
s nimi nacvičili. Velké poděkování paní 
učitelce Maceškové za krásnou prezentaci  
na zadané téma, která doplňovala soutěžní 
tabuli.

text: Veronika Furdanová, Nela Volná 
foto: Mgr. Martin Zvára
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Exkurze na skládku v Trhovém Štěpánově

Aktuální letecké snímky naší školy

Na DM Tehov pořádáme různé akce  
a tento rok jsme 
využili dobrého počasí  
a objednali si exkurzi na skládku  
v Trhovém Štěpánově, kam 
se ukládá odpad z blízkého  
i vzdálenějšího okolí. 

Akce se především zúčastnili 
žáci prvního ročníku, kteří 
mají ve škole předmět Ekologie 
a biologie a toto téma mají  
v tematickém plánu. Společnost 
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.  
je provozovatelem skládky  skupiny 
S-OO3 ostatní odpad, ve smyslu 
vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. 
v platném znění o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky  
a jejich využívání na povrchu terénu. 
Skupina skládek S-OO3 je určena 
pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad, včetně odpadů  
s podstatným obsahem organických 
biologicky rozložitelných látek, 
odpadů, které nelze hodnotit  

na základě jejich vodného výluhu, 
a odpadů z azbestu za daných 
podmínek. Na tuto skupinu skládek 
nesmějí být ukládány odpady  
na bázi sádry.

Exkurzí nás provázel Ing. Roman 
Farion, jednatel společnosti. 
Nejprve nás seznámil s odpady, 
které na skládku nepatří  
a které je třeba třídit a dále využívat 
např.: autobaterie, počítače, mobily, 
sklo, barvy, zářivky a hlavně 
bioodpad. Tyto výrobky obsahují 
velké množství nebezpečných 
látek, které by se neměly dostat 
do půdy, vody i do ovzduší. 
Zbytek odpadků je komunální 
odpad, který se skládkuje  
na skládce, která je odizolovaná, 
aby se vylouhované škodlivé látky 
nedostaly do spodních vod. 

Vzniklá voda je zachytávána 
v jímkách pod skládkou. 
Kontrola těsnosti skládky  

Exkurze na skládku v Trh
ovém

 Štěpánově
A

ktuální letecké sním
ky naší školy

je jištěna dvěma kontrolními 
vrty mimo skládku. Nejvíce 
žáky zaujala kompostárna, 
kde z tříděného bioodpadu 
vzniká drcením, tříděním 
a prohazováním zeminou 
zahradní substrát. Všichni  
se podivovali nad obrovským 
provozem svozových aut, 
který jsme měli možnost 
vidět. Jednatel společnosti byl 

spokojen s kázní i s dotazy 
žáků a my doufáme, že všichni 
zúčastnění žáci budou o to více 
třídit odpad, protože množství 
odpadů, které lidé vytvoří,  
je obrovské.

text: Vladimír Holada 
foto: Francesco Sciumbata
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Milujete vaření?
Připravujete každé jídlo s vášní? 

Rádi rozvíjíte svůj kuchařský talent?

Chcete získat pohádkovou výhru, vydání 
vlastní kuchařky a titul Český MasterChef?

Pak je pro vás světově nejúspěšnější kuchařská show 
MasterChef ta pravá životní výzva! 

Televize Nova hledá amatérské kuchaře, kteří 
se nebojí ukázat své schopnosti a splnit si 
své sny. 

Stačí vyplnit přihlašovací 
formulář do show, která 
z vás může udělat ku-
chařskou hvězdu!

nova.cz/casting


