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MÁJOVÉ SLAVNOSTI
v SOŠ a SOU Vlašim

Ve středu, 28. listopadu 2018,  
se konaly třídní schůzky třetích ročníků, 
oborů Kuchař-číšník a Cukrář. Tato 
tradice naší školy se nesla ve slavnostně 
laděném duchu v prostorách školní 
jídelny, kde proběhlo stužkování žáků, 
prezentace speciálně vytvořených 
výrobků se slavnostním rautem.

Zákonní zástupci nejen, že v tento 
všední den získali informace  
od třídních učitelek o průběhu 
vzdělávání a chování svých dětí, ale 
zároveň se jim naskytla nevšední 
možnost poznat, co se v průběhu 
vzdělávání žáci naučili.

Úvodního slova a přivítání se ujala 
Mgr. Zuzana Pauserová, zástupkyně 
ředitele. Celou akci profesionálně  
a s pedagogickým citem moderovala 
Mgr. Jarmila Vaníčková. Žáci, 
budoucí absolventi, byli ostužkováni 
svými třídními učitelkami a slibem 

pasováni do pomyslného kuchařského 
a pekařského cechu.

Všichni přítomní hosté se měli 
možnost pokochat pohledem, 
ohodnotit a podráždit chuťové 
pohárky prezentovaných sladkých, 
slaných, zeleninových i masitých 
specialit, které vyrobili žáci  
na pracovištích odborného výcviku 
za odborného dohledu a s podporou 
učitelů OV Heleny Vosátkové, Jany 
Doubové, Milady Moravcové, Hany 
Hoffmannové a Mgr. Martina Zváry.

Všem, kteří se zapojili do přípravy 
rautu a příjemného odpoledne, patří 
velké poděkování. Bez jejich ochoty, 
píle, profesionality a pomoci by se tato 
akce mohla jen těžko uskutečnit.

text: třídní učitelky tříd 3. KA a 3. CU  
PhDr. M. Brunová, Mgr. M. Vöglerová 

foto: Bc. Ondřej Pojmonstředa 1. května 2019
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Soutěž ENERSOL

Již několik let se účastníme soutěže Enersol, 
která se zabývá alternativními zdroji energie.  
Je to soutěž smysluplná, protože nabádá mladé 
lidi k tomu, aby se zamýšleli nad životním 
stylem, spotřebou energie a také plýtváním vody. 
Je rozdělena do tří částí, kde každý soutěžící 
si najde téma, kterému by se chtěl věnovat  
a nalézat potřebná řešení.

Žák třetího ročníku David Zhorný, který 
soutěžil již v loňském ročníku a vedl  

si velice dobře, si pro letošní rok vybral téma 
Elektromobil. Ve své práci rozebíral finanční 
náročnost, dopad na životní prostředí a další 
aspekty tohoto typu automobilu.

Netrpělivě jsme všichni čekali na výsledky, 
protože soutěže se zúčastňují školy celého 
Středočeského kraje a práce se posílají 
elektronicky. Jaké bylo naše překvapení, když 
jsme zjistili, že jsme se umístili na prvním 
místě. To znamená, že žák naší školy postupuje 

do celostátního kola a musí přepsat práci  
do PowerPointu.

Spolužáci z jeho třídy mu velmi fandí a plánují, 
že ho do dalšího kola pojedou podpořit. 
Doufáme v příznivý výsledek a naše čtenáře 
budeme o dalším pokračování soutěže 
informovat.

text a foto: Jaroslava Kršková

Před nedávnem jsme vás informovali  
o úspěchu žáka SOŠ a SOU Vlašim, Davida 
Zhorného, který se vzdělává ve třetím ročníku, 
v oboru Opravář zemědělských strojů. Obsadil 
první místo v soutěži Enersol, která se zabývá 
alternativními druhy energií. V poslední době 
k těmto námětům přibylo téma, které nás jistě 
všechny zajímá a znepokojuje, protože jde 
především o hospodaření s vodou.

David si připravil práci, která pojednává 

o elektromobilu, jeho výhodách, ale  
i nevýhodách. Pokusil se vypočítat, zda by se 
elektromobil vyplatil a jaká by byla návratnost 
této investice. Jeho přednes daného tématu 
byl velmi pěkný, srozumitelný a především 
zajímavý. Proto ve velké konkurenci ostatních 
soutěžících obsadil pěkné druhé místo  
a postoupil do celostátního kola, které se 
bude konat v Pardubicích. Zde budou výherci 
jednotlivých kategorií soutěže bojovat za svůj 
kraj. V případě vítězství postoupí do kola 

mezinárodního, kde budou další postupující 
soutěžící ze Slovenska, Rakouska, Německa, 
Polska, Slovinska, ale své práce budou žáci 
muset prezentovat v anglickém jazyce.

Davidovi děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a v dalších soutěžích přejeme opět 
mnoho úspěchů.

text. Jaroslava Kršková 
foto: Ladislav Houlík
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Exkurze do firmy Škoda Auto Brejla

Burza středních škol je za námi

Na Domově mládeže v Tehově jsou 
ubytováni především žáci oboru 
Opravář zemědělských strojů  
a Opravářské práce. Rozhodli jsme 
se pro ně zorganizovat exkurzi  
do firmy Auto Škoda Brejla, 
která se nachází nedaleko  
od naší školy, na předměstí 
Vlašimi. Uskutečnila se v pondělí 
26. 11. 2018 v odpoledních 
hodinách.

Ihned po příjezdu nás přivítal 
pan Švejda, který zastupoval 
pana Vrbu, který zde pracuje jako 
vedoucí. Nejprve nás upozornil, 
že vnější i vnitřní vzhled  
a organizace prodejny je totožná  
s ostatními prodejnami Škoda 
Auto v ČR i v zahraničí. 
Nejzajímavější částí této odborné 
exkurze byly pro žáky nové typy 
automobilů a hlavně prostor, 
kde si zákazník může kompletně 

nakonfigurovat své vozidlo podle 
svých požadavků. Poté jsme  
se přesunuli ke skladu náhradních 
dílů a do servisu. V něm 
pracuje šest mechaniků na šesti 
stanovištích, ale i tak mají plno 
zakázek na dva týdny dopředu. 
Zde nám ukázali nové seřizovací 
zařízení, které je potřeba pro 
moderní vozidla vybavená 
všemi elektronickými asistenty.  
U prodejny je také bazar, kde 

mohou zákazníci požádat  
o prodej svého staršího auta.

Všichni žáci pozorně poslouchali 
a výklad odborníka doplňovali 
některými podnětnými otázkami. 
Moderní přístroje, se kterými 
se zde žáci setkali, by se jim jistě 
hodily při výuce na našem učilišti.

text a foto: František Hrdina

Ve středu 14. listopadu se naše 
škola zúčastnila se svou nabídkou 
studijních a učebních oborů 
pravidelné „Burzy středních škol“ 
v KD Karlov, Benešov.

Na rozsáhlé ploše přímo u vstupu 
do budovy měli zájemci možnost 
seznámit se se všemi nabízenými 
obory pro školní rok 2019/2020. 
Naši pedagogové všem navíc 
poskytli jistě veškeré doplňující 
informace. 

K vidění byl také motocykl 
Yamaha, na kterém naši žáci 

provádí výuku Autoškoly. Náš 
prostor byl rozšířen o venkovní 
část, kde měli zájemci možnost 
prohlédnout si i další dvě vozidla 
z naší školní autoškoly. 

Ani letos nechyběl bar s nabídkou 
občerstvení vlastní výroby, 
tedy chlebíčků a zákusků. V 
nabídce byly rovněž alkoholické  
a nealkoholické míchané nápoje, 
které Vám ochotně připravili naši 
barmani.

text: účastníci kurzu
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Veletrh vzdělávání

Mercuria školní laser game liga

Mimoškolní aktivity

V rámci projektu o vzdělávání 
podporovaného EU zorganizovala Krajská 
hospodářská komora Střední Čechy 
představení škol ze širšího regionu kraje  
ve velkém sále benešovského divadla 
Na Poště. Veletrh vzdělávání směřoval  
k nerozhodným a váhajícím žákům ze ZŠ.

Dne 29. 1. 2019 se v divadle sešlo  
15 školských institucí a jejich cílem bylo  
co nejefektivněji představit svou 
školu pomocí prezentací žáků. 
Naši školu prezentovali velmi 
dobře Jana Kratochvílová z 1. NP  

a Radek Janko z 3. KA, kteří vtipným  
a zajímavým dialogem představili školu  
i s pozvánkou k její návštěvě spojené 
s prohlídkou. Bc. O. Pojmon připravil 
prezentaci na 4 obrazovkách, která 
byla vyčerpávající, především 
zřetelná a viditelná z celé plochy 
sálu. Po celou dobu přehlídky 
probíhalo filmové představení školy  
a všech vzdělávacích oborů.

S paní učitelkou A. Khaurovou jsme 
podávaly informace k dalším aktivitám 
školy, ale velmi omezeně, protože 

návštěvnost veletrhu byla hodně 
nízká. Nicméně jsme patřili k dobře 
ohodnoceným školám a v soutěži  
o nejlepší prezentaci školy se naši žáci 
umístili na 2. místě. Děkujeme jim za jejich 
pěkné vystupování i za celou přípravu 
prezenčního místa. Velmi upřímné 
poděkování patří také Bc. O. Pojmonovi, 
protože veřejnost velmi zaujaly letecké 
záběry a celá videoprojekce, která byla 
velice zajímavá.

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

V listopadu 2018 začal již 
třetí ročník této soutěže 
v kategoriích základních  
a středních škol. 

Naši školu reprezentovaly opět 
dva týmy - nováčci z 1. KA  
a 1. HT a ostřílení účastníci  
z 3. KA. Soutěžní kolo 
proběhlo 11. 12. 2018 v nové 
Laser Aréně Praha, která  
se všem velmi líbila. Pravidla 
pro postup do druhého kola byla 

jasně daná – z dvanácti týmů 
postupovalo dále prvních osm. 
Po napínavých soubojích naši 
nováčci obsadili sedmé místo  
a krásné třetí místo patří žákům 
třetího ročníku. 

V únoru 2019 budou bojovat 
o postup do finále. Věřím,  
že budou opět úspěšní.

text: PhDr. Marie Brunová 
foto: archiv Lasergame.cz

Víme, že vzdělávání je na prvním 
místě, ale i vzdělávat se v sociální 
sféře je taktéž velmi důležité. Naše 
škola má dlouholetou tradici  
ve spolupráci s Domečkem – Dům 
dětí a mládeže ve Vlašimi. 

Naši žáci pomáhají při tradičních 
aktivitách před Vánocemi  
– při zdobení stromečků dětmi 
z MŠ a ZŠ, dále se zúčastňují 
organizování karnevalů v ZŠ  
či v areálu Domečku i pro 
speciální školu. Den dětí  
je další aktivitou v letním období. 

Žáci, kteří se na těchto akcích 
podílejí, jsou trpěliví, vstřícní, 
tolerantní, dokáží jednat často i se 
svízelnými typy dětí. Všechny tyto 
vlastnosti jsou potřebné k dalšímu 
profesnímu vývoji a kvalitě číšníka 
či servírky. Poděkování za velmi 
dobře odvedenou práci dostávají 
pravidelně od paní ředitelky 
DDM. Věříme, že budeme  
ve spolupráci i s jinými subjekty 
nadále pokračovat.

text a foto: Mgr. J.armila Vaníčková
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Netradiční výuka odborného výcviku

Kurz baristy dopadl na výbornou

Ve čtvrtek, dne 14. 2. 2019, se uskutečnil 
v rámci projektu „Podpora všeobecného, 
exekutivního a praktického vyučování žáků 
v gastronomii“ na SOŠ a SOU Vlašim, 
Zámek 1 celodenní workshop na téma 
„Ryby a mořské plody“. 

Workshopu, pod vedením zkušeného 
šéfkuchaře a člena AKC ČR Radka Pálky, 

se zúčastnilo celkem 14 žáků ze dvou 
partnerských škol, zapojených do tohoto 
projektu. Kromě domácí školy netradiční 
výuku v moderně vybavených odborných 
učebnách absolvovali také žáci SOŠ a SOU 
Písek.

Během několika hodin žáci pracovali 
s čerstvými rybami a mořskými plody. 

Viděli a vyzkoušeli si přípravu pokrmů 
např. z lososa, makrely, chobotnice, 
slávek a naučili se způsoby nakládání  
a servírování ryb.

Průběh celého dne hodnotím velmi 
kladně, protože získání nových odborných 
znalostí a dovedností, bylo velice přínosné.

foto a text: Mgr. Martin Zvára

Dne 14. 1. 2019 u nás na škole 
proběhl kurz „Barista“, který vedl 
odborník na přípravu kávy, pan 
Michal Křižka. 

Od začátku našeho setkání 
nám byl velmi sympatický. Mile  
se představil a začal nám povídat 
o teorii, co to vlastně káva je. 
Ukazoval nám mapu světa, kde se 
dobrá káva pěstuje a vyvedl nás 
z mylných představ, které jsme 
doposud o této surovině měli.

Potom nám dal 
ochutnat pravé 
espresso, které jsme pili  
s úšklebem, protože 
na něj nejsme zvyklí. 
Následovala ochutnávka 
dalších asi pěti druhů kávy.  
Z teoretické stránky 
toho bylo dost, a tak 
jsme po obědě přešli 
na část praktickou, kde 
jsme se učili správně 
vyšlehat mléko na dobré 
cappuccino. Pro zdárné 
dokončení kurzu jsme 
museli umět udělat správné 
cappuccino a museli jsme 
během našich činností 

stále udržovat čistotu  
a pořádek. 

Celý kurz se nám všem moc líbil  
a odnesli jsme si mnoho 
odborných znalostí a opravdových 
zkušeností. Následovalo závěrečné 
zhodnocení, potom předání 
certifikátů a rozloučení všech 
absolventů tohoto vzdělávání.

text: účastníci kurzu
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Odborný workshop pro cukráře

Nácvik přípravy dortů k závěrečným zkouškám

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 15. 1. 2019 jsme společně 
s panem učitelem Zvárou odjeli 
do města Horky nad Jizerou. 

Zúčastnili jsme se zde 
odborného workshopu 
„Základy modelování z mléčné 
hmoty. My, žákyně SOŠ a SOU 
Vlašim, jsme se učily vyrábět 
různé postavičky, zvířátka a 
tvary. Pro nás všechny bylo 
nejtěžší vymodelovat kapra, 
ale i s tím jsme se nakonec 
popraly. Bylo to pro nás velmi 
naučné a jsme moc rády, že 
si naše škola vybrala právě 
nás čtyři. Společně s panem 
učitelem jsme strávili na tomto 
workshopu celý den a můžeme 
říci, že atmosféra zde byla 
velice příjemná.

text: Havířová Pavlína, Poupová Monika, 
Polomisová Aneta, Karbová Petra

foto: Mgr. Martin Zvára

Žáci 3. ročníku, oboru Potravinářská 
výroba, si v rámci odborného výcviku 
vyzkoušeli zhotovit dort k závěrečným 
zkouškám, na které se již velice svědomitě 
připravují.

N e j d ů l e ž i t ě j š í 
bylo vybrat si 
téma dortu, které 
bylo individuální,  
a proto jsme se mohli 
setkat s náměty 
k narozeninám, 
narození dítěte, 
Valentinu atd.

Nyní už všichni žáci 
přistoupili k vlastní 
výrobě a mohli ukázat 
své cukrářské umění. 
Totiž vyrobit takový 
dort není přece vůbec 
jednoduché. Nejprve  

je důležité vypočítat si surovinovou 
normu, potom následuje navážení 
potřebných surovin, příprava dortové 
hmoty a na závěr upečení korpusu. 
Vychladlý dortový korpus se pak opatrně 

rozkrojí a naplní máslovým krémem. 
Následně se dort sesadí. Nejdůležitější  
na celé přípravě je pak finální zdobení, 
které završuje celkový dojem výrobku.

Našim žákům  
se podařilo zhotovit 
opravdu hezké 
dorty. Neskrývali 
nadšení a radost nad 
svou vykonanou 
prací. Pochopili, 
že když se budou 
na závěrečné 
zkoušky pravidelně 
p ř i p r a v o v a t , 
výsledek úspěšného 
vykonání se jistě 
dostaví.

text a foto:  
Hana Hoffmannová

Dne 16. 1. 2019 se na našem domově mládeže 
v OP Tehov uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. 
Přihlásilo se osm účastníků a to šest chlapců  
ve složení: Petr Rajdl, Jakub Steppan, Milan 
Kraka, Lukáš Kořínek, Michal Ganobčík, 
Dominik Frolík a také dvě odvážné dívky: 
Nikola Kautská a Andrea Krejčová.

Velcí bojovníci odehráli celkem 7 vyřazovacích 

zápasů. Po úporném boji všech zúčastněných 
se až do finálového souboje probojovali Milan 
Kraka a Petr Rajdl. Zápas byl dlouho velice 
vyrovnaný a oba borci ze sebe vydali naprosto 
vše. Nakonec nejlepší sportovní připravenost 
prokázal a všechny soupeře porazil Petr Rajdl.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich 
opravdové nadšení a přístup ke sportovnímu 

klání. Vítězi gratulujeme a věříme,  
že podobné odhodlání pro sebe něco udělat, 
bude následovat i v dalších sportovních 
soutěžích, které na našem domově mládeže 
jistě uskutečníme.

text: Jan Staněk
foto: Jaroslava Kršková
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Vánoční večírek COOLAGENT infomeeting for your school

Každým rokem se na konci 
kalendářního roku na domově 
mládeže v OP Tehov koná vánoční 
večírek. 

Je to akce, na kterou se dlouho 
všichni připravujeme. Společně 
se žáky, kteří jsou ubytovaní 
na DM, vybíráme vhodné 
pohádky, písničky, vtipy, scénky, 
vyhledáváme zajímavé vánoční 
příběhy a zvyky. Několikrát vše 
zkoušíme a nacvičujeme, aby 
přednes byl nejen dokonalý,  
ale i pro všechny příjemný.

Paní kuchařky nám k večeři 
připravily řízky a salát, aby 
dojem z prožitého večera byl 
úplný. Šikovná děvčata vyrobila 
v kroužku pečení vosí hnízda  
a upekla jablkový závin. Pozvali 

jsme také živou hudbu, Jirku 
a Karla ze skupiny Detonátor 
a Petra, který je doprovázel  
na bicí. Po několika zahřívacích 
písničkách začala hudba gradovat 
a kluci i dívky se pustili do tance.

Musíme říci, že podobný zápal  
a takovou chuť do tancování jsme 
ještě neviděli. Vůbec se nikomu 
nechtělo končit, a tak jsme  
se domluvili, že bychom mohli 
podobnou akci zopakovat třeba 
v únoru a uspořádat maškarní 
večírek. Všichni se už předem 
těšíme a pevně věříme, že další 
společenské večery na domově 
mládeže, které se budou konat, 
budou probíhat v podobném 
duchu a krásné atmosféře.

text: Jaroslava Kršková
foto: František Hrdina

Třída 2. NP se 15. 11. 
2018 zúčastnila přednášky 
COOLAGENT, ve které byli 
žáci maturitního ročníku 
informováni o možnostech 
uplatnění v zahraničí  
po absolvování studia na naší 
škole. 

Byli seznámeni nejen  
o studijních pobytech, ale 
také o pobytech pracovních, 
které je možné absolvovat 
i během letních prázdnin. 
Společnost COOLAGENT  
se v krátkosti představila 
a formou prezentace 

seznámila žáky s AU PAIR 
PROGRAMEM, s možností 
JAZYKOVÝCH KURZŮ  
(v Anglii, Německu, USA, na 
Maltě, atd.), s PRACOVNÍ 
PRAXÍ v zahraničí (Anglie, 
Řecko, Španělsko atd.)  
a případně využít STŘEDNÍ 
ŠKOLU v zahraničí  
s dokončením posledního 
ročníku. Byly předány veškeré 
kontakty, následovala volná 
diskuse, která dokumentovala, 
že žáky přednáška velmi 
zaujala.

text a foto: Mgr. J. Vaníčková
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Zážitky z poznávání letiště

V pátek, dne 14. 12. 2018, se naše třída  
3. KA zúčastnila exkurze na Letišti Václava 
Havla v Praze v doprovodu paní učitelky Mgr. 
V. Jindrové a Mgr. H. Hejhalové.

Letiště Václava Havla je nejvýznamnější 
mezinárodní letiště v České republice  
a zároveň největší mezi novými členskými 
státy EU. V letošním roce již přepravilo více 
jak 16 milionů cestujících.

V ranních hodinách 
jsme se vydali  
z vlašimského nádraží 
za poznáváním. 
Pomocí linkového 
autobusu a MHD jsme 
dojeli až na místo 
našeho putování, kde  
na nás čekala paní 
průvodkyně. Každý 
dostal vizitku, kterou 
jsme si museli připnout 
na viditelné místo. 
Ihned na začátku 
odborné exkurze 
jsme byli seznámeni  
se zajímavými  
okamžiky z letištní 
historie. Potom jsme 
se vydali poznávat 
neveřejnou část letiště, kam se dostanou jen 
odbavení cestující čekající na let svého letadla,  
ale také ti, co z letadla právě vystoupili.  
Následoval průchod pod bezpečnostními 
branami, a my jsme si připadali, jako bychom 
měli skutečně z letiště někam odlétat. Nyní  
si každý musel svléknout bundu, pásky  
a vše, co by nám zabránilo projít a pokračovat  
 

dále. Kontrola byla velmi přísná, některé 
z nás kontrovali speciálním strojem  
a zjišťovali, zda u sebe nemáme zbraně, 
munici či drogy. Vše bylo naštěstí  
v pořádku. Byli jsme seznámeni také s tím, 
že někteří cestující mohou projít i přes 
samoobslužné odbavovací zařízení (tzv. 
Self check-in). Viděli jsme odpočinkové 
místnosti, kde si mohou cestující krátit 
čas před odletem, VIP salonky, různé 

druhy občerstvení, obchody se suvenýry,  
s parfémy, oblečením či kosmetikou.

Velice zajímavé bylo to, že jsme měli 
možnost podívat se, jak to funguje  
na samotné ploše letiště. Pozorovali jsme 
techniky, kteří pečují o letadla po jejich 
přistání, uklízecí čety, které připravují letadlo  
 

na další let a i cateringové pracovníky, 
kteří u daných leteckých společností 
zajišťují poskytování stravovacích služeb. 
Také se nám naskytl obdivuhodný pohled 
na přistávající a rolující letadlo A380.  
Je to největší dopravní letadlo na světě  
s možnou kapacitou až 880 míst. Viděli jsme  
i přiblížení letadel k tzv. rukávům pro 
vystupování cestujících.

Po dobu exkurze 
jsme se pohybovali  
po Terminálu 1 (určen 
pro mimo schengenské 
lety) i Terminálu 2 
(určen pro schengenské 
lety). Terminál 3 slouží 
pouze k soukromým 
letům, letům 
představitelů státu  
a sportovců.

Tato exkurze byla 
opravdu zajímavá nejen 
pro ty, kteří nikdy 
letadlem necestovali, 
ale i pro ty, kteří již 
nějakou zkušenost  
s leteckou dopravou 
mají. 

Dozvěděli jsme se mnoho nových  
a zajímavých věcí, které určitě nezapomeneme. 
Pro každého z nás byla tato odborná exkurze 
velice obohacující.

text: za třídu 3. KA: 
V. Hýnová a M. Panušková,

Mgr. V. Jindrová, Mgr. H. Hejhalová
foto: Mgr. Věra Jindrová

Středoškolská futsalová liga

Fotbalová asociace ČR, Svaz 
futsalu ČR, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Asociace 
školních a sportovních klubů 
zorganizovaly  již 18. ročník 
fotbalové/futsalové soutěže pro 
všechny střední školy v České 
republice, „Středoškolskou 
futsalovou ligu“.  Pod hlavičkou 
„Fotbal ano – drogy ne!“ 
nabídl SFL šanci desetitisícům 
chlapců a děvčat, registrovaných  
i neregistrovaných ve fotbalovém 
svazu.

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 jsme  
se zúčastnili 1. kola středoškolské 
futsalové ligy, které zorganizovala 
SPŠ Vlašim. Střední školy z celé 
ČR jsou rozděleny do divizí 
podle jednotlivých krajů a jsou 
rozlosovány do jednotlivých 
skupin. Z každé do 2. kola 
postupují pouze dvě družstva. 
Vlašimské školy hrály mezi sebou 
o tento postup. Nezopakovali 

jsme postup do 2. kola z minulého 
roku, ale vzhledem k „mladému 
týmu“, ve kterém převažují 
žáci z 1. a 2. ročníků, věříme, 
že v příštím středoškolské lize 
budeme úspěšnější. Přejeme 
reprezentantům školy v dalších 

turnajích hodně úspěchů. Za školu 
hráli a poděkování patří především 
brankáři Štěpánu Budilovi, 
kapitánovi Josefu Duškovi  
a dalším hráčům, Tomáši 
Klikarovi, Lukáši Tulachovi, 
Janu Schläfrovi, Davidu 

Adamovi, Jakubu Švecovi, 
Marceli Hergesellemu, 
Lukáši Krňanskému a Lukáši 
Krčmaříkovi.

text a foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Po stopách historie

Ve středu, 17. 10. 2018, se konala odborná 
exkurze v Praze. Na hlavním nádraží na 
nás čekala paní průvodkyně z cestovní 
kanceláře Výuka jinak. První místo, na 
které jsme zamířili, byl Nový svět, kde 
jsme viděli pozůstatky hradeb a nejmenší 
zachovalý pražský dům ze 17. století. Tato 
část Prahy byla považována za chudinskou 
čtvrť. Mohli jsme také obdivovat jedinou 
dochovanou roubenku v Praze, v níž  
se dodnes nachází hotel.

Dále jsme pokračovali na Hradčanské 
náměstí, kde nelze nalézt žádné románské 
ani gotické stavby, jelikož vyhořely  
v 15. století. Jsou zde dochovány zejména 
paláce pouze z renezance a baroka. 
Poté jsme zamířili k Loretě, ke které  
se váže nejen hodně historických událostí, 

ale i legend, například o Svaté Starostě, 
což byla žena s plnovousem, kterou 
nechal ukřižovat její otec. Loreta je také 
proslavená svou zvonkohrou s 27 zvony 
a zvonky. Uvnitř Lorety se nachází Svatá 
chýše, která je totožná s dalšími asi 50 
Loretami v České republice a jedna z nich 
je také nedaleko Vlašimi. Při prohlídce 
klenotnice jsme spatřili i Pražské slunce, 
což je diamantová monstrance z ryzího 
zlata. 

Další naše zastavení bylo ve Strahovském 
klášteře. Díky oslavám sto let od vzniku 
republiky byla umožněna prohlídka 
bohatě iluminovaných arménských 
rukopisů a svitků nejstarších křesťanů, 
z nichž mnohé byly vystaveny poprvé 
v historii. Ve Strahovské knihovně  

se uchovává téměř 300 000 svazků knih. 
V Teologickém sále stojí řady glóbů,  
a to nejen zemských, ale i astronomických.

Putování Prahou jsme zakončili  
na Petříně. Díky krásnému slunečnému 
počasí byl pohled na naše hlavní město 
 z petřínské rozhledny opravdu úchvatný  
a obdivuhodný. V zrcadlovém bludišti 
jsme se viděli jako nikdy předtím  
a vyvolávalo to úsměvy na našich tvářích.

Celá exkurze byla velmi zajímavá  
a odnesli jsme si mnoho poznatků  
a nezapomenutelných zážitků.

text: Jana Kratochvílová a Veronika Nevrlová 1. NP
PhDr. Marie Brunová 

foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Poslední sportování v roce 2018 - florbal SŠ

Obchodní akademie Neveklov 
zorganizovala tradiční předvánoční 
florbalový turnaj středních škol, již 
17. ročník „O neveklovský měšec“. 

Dne 4. 12. 2018 se sešli v Neveklově 
zástupci škol okresu Benešov. 
Turnaj byl dlouhý a náročný, 
protože probíhal jak v kategorii 
dívek, tak chlapců. Školní 
družstvo jsme složili převážně 
z žáků OP Tehov, z prvních  
a druhých ročníků. Věkový rozdíl 
byl patrný, především při hře  
s OA Vlašim, kde nastoupili pouze 
žáci ze 4. ročníku, ale i přesto 
jsme jim byli zdatným soupeřem. 
Hra byla velmi zajímavá, pestrá 

a velmi napínavá až do poslední 
sekundy. Turnaj jsme zakončili 
šestým místem, ale s příslibem do 
příštího roku, že mladý tým našich 
florbalistů má jistě budoucnost. 
Velké poděkování patří 
kapitánovi D. Zhornému, hráčům  
M. Ondrigovi, A. Louckému, 
M. Hergesselovi, D. Adamovi, 
P. Fořtovi, M. Ganobčíkovi,  
M. Limonovi, J. Kazdovi,  
P. Kotenovi, F. Kubelkovi,  
L. Krňanskému a A. Rajmovi, 
který zároveň patřil mezi nejlepší 
hráče školního týmu.

text a foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Po stopách
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Poslední sportování v roce 2018
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Tělesná výchova a bruslení

Tělesná výchova a ve fitness centru

V zimních měsících v Tělesné 
výchově využíváme možnosti 
bruslení. 

Na novém zimním stadionu 
jsme hodiny TV absolvovali  
v lednu a tuto možnost využili 
i žáci z OP Tehov. Nejedná  
se o výkonnostní bruslení, 
ale o rozvoj pohybových 
schopností, především 
obratnosti, rovnováhy  
i překonání obavy z pádů  
i z množnosti úrazu, protože 
ne všichni žáci základy  
 

bruslení mají. Je potěšující, 
že i v tomto věku jsme viděli 
snahu naučit se novým 
pohybovým dovednostem.  
V hodinách si zahráli i hokej  
a nebyla to výsada jen chlapců. 
Žáci, kteří nebruslili, využívali 
celého stadionu k běhání, 
posilování, rozvoji rychlosti, 
výběhy schodů, prostě 
tělesnou výchovu absolvovali  
v atletickém tréninku.

Víte jakou historii bruslení 
má? Že patří mezi nejstarší  
 

sportovní odvětví? Nálezy 
prvních kostěných bruslí  
se datují tisíc let před naším 
letopočtem. Nejstarší kovové 
brusle pocházející z přelomu 
letopočtu byly nalezeny  
v Maďarsku u Balatonu, ale 
více se rozšířily od 14. století  
v Nizozemí a Skandinávii. 
Brusle se k botám připevňovaly 
za pomoci řemínků. Díky 
pozdějšímu přechodu  
na ostření na dva břity 
se žlábkem mezi nimi,  
se uživatelé mohli zbavit  
 

hůlek, které do té doby sloužily 
k odpichu. Bushnell sestrojil 
ve Philadelphii v roce 1848 
celokovové brusle, které  
se k botám připevňovaly  
ze stran šroubovacími 
svěrkami na kličku. Odtud 
již byl jenom krok k bruslím, 
které byly přímo připevněny 
na boty (šrouby, nýty).

Výhodu zimního stadionu 
a jeho zázemí budeme jistě 
využívat i v dalších letech.

text a foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Škála rozmanitých forem 
tělesné výchovy je velmi široká. 

Snažíme se žákům pohyb 
zpříjemnit nebo zpestřit 
různými typy učebních 
hodin. Město Vlašim nám 
nabízí mnoho různých 
sportovišť. Několikrát ročně 
mají žáci možnost navštívit 
posilovnu, kde se mohou 
seznámit s cvičebními úkony 
na rozličných posilovacích 
strojích. Jedná se opět  

o jinou formu tělesné výchovy, 
která je velmi populární, 
zajímavá a nabízí žákům dál 
navštěvovat fitness centrum 
pro absolvování vlastního 
tréninku, formování postavy 
a zvyšování nejen silových 
schopností, ale celkové 
fyzické zdatnosti. Žáci nejen  
z maturitních tříd, ale  
i tříletých oborů, včetně 
odloučeného pracoviště  
na Tehově, tyto možnosti plně 
využívají.

Lyžování v přilehlém 
zámeckém parku v letošní zimě 
jsme neabsolvovali. Sníh sice 
napadl, ale v množství, které 
brzy roztálo, takže běžky byly 
nadále uskladněny a běžecké 
lyžování v letošním školním 
roce jsme neprováděli. Věříme, 
že snad napadne a můžeme 
využít celý park pro běžecké 
lyžování.

V jarních a letních měsících 
využijeme krásnou přírodu 

zámeckého parku, lezeckou 
stěnu ve Spolkovém domě, 
beach volejbal na koupališti  
a plavání. Kdo se chce 
pohybovat nejen pro své zdraví, 
ale pro zvyšování pohybových 
schopností – síly, obratnosti, 
rychlosti i vytrvalosti,  
má možnost všechna 
sportoviště využívat nejen  
v hodinách TV.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková
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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 2019/2020

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 třetím 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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Májové
slavnosti

. května
budova školy a malé nádvoří vlašimského zámku1

Program

- otevření prostor školy pro veřejnost i uchazeče o vzdělání

- představení školních vozidel autoškoly

- ukázka praktických dovedností

- komentované prohlídky

- školní restaurace s občerstvením

v SOŠ a SOU Vlašim

Více informací k této akci
najdete na webu:

www.sosasou-vlasim.cz/majovky


