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Školní novinky
Prezentace školy

Kurzy na naší škole

David Sviták a Petr Veselý, žáci III. ročníku oboru 
Kuchař – číšník  SOŠ a SOU Vlašim, Zámek, v sobotu 
26.1.2013 prezentovali školu a svoje dovednosti  
v Muzeu gastronomie Praha  s jídlem Regionu 
„Blanických rytířů“.

Pro návštěvníky muzea uvařili kudlánky (kulajdu)  
a jako moučník připravovali bramborové šišky sypané 
pracharandou. Pod vedením učitelů odborného výcviku  
se pečlivě připravili a výsledek se dostavil  
ve spokojenosti návštěvníků muzea. Své dovednosti 
předváděli před zraky návštěvníků muzea,  každý  
z přítomných návštěvníků  měl možnost jídlo ochutnat  
a koupit si pracharandu.

Pokud máte chuť,  vyzkoušené  recepty najdete na 
www.sosasou-vlasim.cz/varte_s_nami

Květuše Studničková
zástupce ředitele pro PV

V lednu 2013 se uskutečnily v SOŠ a SOU Vlašim 
dva kurzy, ve kterých si žáci mohli rozšířit znalosti  
a dovednosti nad rámec učebních osnov.
 
Kurz carvingu
vyřezávání ozdob ze zeleniny a ovoce, vedl pan Luděk 
Procházka. Žáci se seznámili s nářadím, pomůckami  
a se základními surovinami. V praktické části se naučili 
správnou techniku vyřezávání, možnosti využití  
ozdob ve studené i teplé kuchyni.
 
BaristicKý Kurz
příprava kávy, se uskutečnil pod vedením mistra 
ČR pana Michala Křižky. Žáky seznámil s historií, 
přípravou, servisem a degustací kávy. Cílem kurzu 
bylo naučit žáky správně připravovat Espresso, 
Cappuccino a další speciální druhy káv. Součástí 
kurzu byla soutěž, ve které si žáci porovnali získané 
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dovednosti. Nejlépe se umístil žák 3. ročníku Miroslav 
Sturz.

Oba kurzy se žákům líbily a doporučují je svým 
spolužákům. Certifikáty a dovednosti získané  
na kurzech, pomohou žákům v praxi a při hledání 
zaměstnání.
 
Série odborných kurzů pokračuje v únoru kurzem 
Barmanským.

K. Koubková, 3.HT
Marie Horálková - VUOV
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Soutěž ve svařování v Mostě
Dne 29. 1. 2013 se konal 1. ročník soutěže žáků učebního 
a studijního oboru ve svařování pod názvem „O zlatou 
kuklu společnosti SIAD“. Místo konání soutěže: Střední 
škola technická Most.
 
K tomuto 1. ročníku byly vyzvány všechny školy 
a učiliště z celých Čech, kde je součástí výuky též 
svařování. Pozvání obdrželo mnohem více než sto škol. 
Strach z konfrontace kvality výuka na školách byl ten,  
že se soutěže nebálo zúčastnit jen 15 škol z celých Čech. 
Mezi odvážnými byla i naše škola.
 
Soutěž byla vypsána pro technologie svařování 
elektrickým obloukem obalenou elektrodou, svařování  
v ochranné atmosféře CO2 a svařování plamenem. 
Soutěž se skládala s části teoretické a praktické.

Po zadání praktické části se do soutěže svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou přihlásilo jen 
7 žáků a do soutěže svařování plamenem jen dokonce 4 žáci z celých Čech. Ostatní se zalekli a přihlásili  
se do lehčí části a to svařování v ochranné atmosféře CO2.
 
Naší žáci jsou velmi dobře připraveni a tak se nezalekli této soutěže.  Žák Lejčko Stanislav v soutěži obalenou 
elektrodou se umístil na prvním místě v této skupině. Totéž žák Kadlec Ondřej v kategorii svařování plamenem 
se umístil na prvním místě.
 
Tyty velmi dobré výsledky našich žáků byly ale překryty soutěžícími ze soutěže svářečů v ochranné atmosféře, 
které se hodnotili společně, a tak nevynikl náš úspěch v této náročné soutěži. Hodnotit technologie dohromady 
je nestandardní, ale přes to celkové hodnocení pro naše žáky je úspěchem, kterého si velice vážíme.
 
Žáci měli možnost porovnat podmínky v jiné škole a poznat nové prostředí. Soutěž byla zdařilá a dokázala,  
že naší žáci jsou velmi dobře připraveni  ve svém oboru na vstup do různých zaměstnání.

Jaroslav Pohůnek
učitel OV

Stálé a změnové rozvrhy nově elektronicky
Od 1. 2. 2013 můžete nově najít na stránkách školy 
elektronický stálý rozvrh hodin pro Vlašim i Tehov.

Zároveň je také od 20. 2. 2013 k dispozici elektronický 
změnový rozvrh - suplování Tehov a od 4.3.2013 
suplování Vlašim na následujících několik dní.

Vyzkoušejte elektronické rozvrhy hodin a suplování.  
Najdete je na: www.sosasou-vlasim.cz 

Bc. Ondřej Pojmon 
admin
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Soutěžní přehlídka řemesel

Templáři v SOŠ a SOU Vlašim

V letošním roce se opět konala soutěžní Přehlídka 
řemesel SUSO na výstavišti v Lysé nad Labem. Naše 
škola již tradičně obsazuje tuto soutěž žáky druhého 
ročníku oboru Zedník. Letos soutěž probíhala ve dnech 
15. a 16. února a k reprezentaci školy byli vybráni žáci 
oboru Zedník Mario Moravjak a Jan Kodeda.
 
Soutěž je zaměřena hlavně na moderní prvky používané 
ve stavebnictví, které se prolínají s tradičními 
stavebními postupy jak v teoretické, tak v praktické 
rovině. Po dvoudenním klání všech soutěžících, kteří 
na ploše haly výstaviště plnili zadané úkoly, byly 
podtrženy a sečteny výsledky jednotlivých úkolů. 
Reprezentanti naší školy v řemesle zednickém skončili 
na velmi pěkném 7. místě, za což jim patří upřímné dík 
a uznání. Ze soutěže si přivezli řadu nových poznatků 
a dojmů včetně stavebnice komína Schiedel a pistolí na 
aplikaci montážních pěn.

Ve školní restauraci SOŠ a SOU Vlašim zajišťují žáci 
různé společenské akce, například svatební hostiny  
a rodinné oslavy. Při této příležitosti nabízíme hostům 
to nejlepší a nejstylovější víno z české produkce, které 
je vhodné pro krásné zámecké prostory a to je víno 
z Templářských sklepů Čejkovice. Aby žáci o vínu 
věděli co nejvíce a aby ho uměli prezentovat hostům, 
navštívil naši školu sommelier z vinařského družstva 
Templářských sklepů. Ve čtyřhodinové přednášce 
seznámil žáky s vinařským zákonem, pěstováním, 
výrobou a hlavně s podáváním vína. Povídání doplnil 
obrazovými ukázkami a malou degustací, protože i pití 
vína je umění.

Marie Horálková
VUOV

Poděkování patří i učitelovi odborného výcviku p. Kamarýtovi za přípravu žáků včetně dopravy na místo 
soutěže a zpět. Těšíme se na další kolo soutěže, která se již stala součástí výuky oboru Zedník.

Oldřich Rataj
zástupce ředitele pro praktické vyučování
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Soutěž automechaniků - Junior 2013

Medaile jako ocenění práce

Krajské kolo odborné soutěže pro žáky 3. ročníků oboru Opravář motorových vozidel se uskutečnilo  
v pátek 15. února 2013 v SOŠ a SOU Nymburk. Jedenáct škol do soutěže vyslalo dvanáct žáků, kteří se utkali  
v odborných dovednostech.

První část (teoretická) zahrnovala test na PC  
s náhodnou volbou 150ti otázek, část druhá (poznávací) 
byla zaměřena na popis snímačů, měřidel, nářadí, 
částí vznětových a zážehových motorů, ložisek, 
elektroměřidel, osvětlení, kol a pneumatik a nakonec 
část třetí (praktická) prověřila zručnost jednotlivých 
soutěžících, neboť měli na připravených stanovištích 
identifikovat a odstranit závady na připravených 
modulech (osobní vozidla, motory, převodovky).
 
Naší školu reprezentoval žák Lukáš Kůžel, který  
se umístil v celkovém hodnocení na krásném 
sedmém místě. Na závěr soutěže byly všech předány 
věcné dary od sponzorů. Soutěž byla hodnocena 
velmi kladně, žáci prokázali velmi dobré teoretické  
i praktické znalosti.

Josef Dub
VUOV

V sobotu 23. února 2013 na zasedání Valné hromady 
Asociace kuchařů a cukrářů obdržel Martin Zvára, učitel 
odborného výcviku v SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1, ocenění  
za své kuchařské dovednosti, a to bronzovou medaili 
Magdaleny Dobromily Rettigové. V kuchařském umění  
je potřeba se stále vzdělávat, nestačí absolvovat školu,  
ale sledovat nové a nové trendy v této oblasti.

V další práci přejeme mladému kolegovi na cestě  
k michelinským hvězdám hodně úspěchů.

kolektiv pracovníků OV
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Zahraniční stáže jako nedílná součást výuky

SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 zajišťuje pro své žáky odborné praxe v zahraničí.  
V současné době přijeli žáci ze Slovenska, kde pracovalo 7 žáků v hotelu Holiday 
Inn v Žilině. Vrátila se jedna skupina žáků z rakouského penzionu Alpenrose  
v Tyrolsku, kde jí ihned vystřídala druhá skupina žáků. Na duben je již připravena 
stáž žáků v Maďarsku, kde pracují v Grand hotelu Corinthia přímo v Budapešti 

a skupina žáků odjela také do Nizozemí, konkrétně  
na ostrov Terschelling do hotelu Oepkes.

Stáže jsou žákům poskytovány zcela zdarma, nemusí 
mít ani kapesné, vše je hrazeno z fondů EU, z projektu 
Leonardo da Vinci, o který žádáme již od roku 2007  
a je čím dál těžší v silné konkurenci škol s projektovou 
žádostí uspět. Přesto je někdy těžké zájemce o tyto 
stáže zajistit.

Žáci mají nejdříve obavy, že stáž nezvládnou, hlavně 
se bojí jazykových dovedností, někdy i cesty, když 
počáteční obavy překonají a vycestují, tak se jim  
na konci stáže nechce zpět. Poznají nové lidi, jinou 
organizaci práce a poznávají práci v malém rodinném 
penzionu či velkém špičkovém hotelu. To vše jsou 
poznatky a zkušenosti pro jejich další profesní rozvoj. 
Po absolvování stáže získávají certifikát tzv. Europass 
- mobilita, kde jsou základní údaje o žákovi a hlavně  
o jeho stáži. Do současné doby na stáže do zahraničí 
vycestovalo 172 žáků a mezi nimi byli i žáci  
se specifickými vzdělávacími potřebami.

RSDr. Květuše Studničková
koordinátorka projektů
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Barmanský kurz je za námi ...
Barmanský kurz patří na naší  škole mezi nejoblíbenější.  
Letos se konal od 25. února do 1. března 2013, jako 
již pravidelně pod vedením skvělých lektorů Aleše 
Půty a Kateřiny Kluchové, zkušených profesionálů  
z pražského Hemingway baru. 

Kurzu se zúčastnilo 17 žáků z různých ročníků  
i oborů.

Každý den dopoledne měli rozdělený na dvě části.  
V dopolední jsme měli teoretickou přípravu, kde jsme 
se seznámili s druhy barů, vybavením barových pultů, 

inventářem, s technikou přípravy, se základními 
destiláty, surovinami a zdobením míchaných nápojů. 
Odpoleční část byla věnována ověření teoretických 
znalostí v praxi. Tato část nás bavila nejvíce, protože 
jsme připravované alkoholické i nealkoholické nápoje 
mohli také ochutnat. 

Kurz byl pátý den zakončen závěrečnou zkouškou, 
která se skládala z testu, ústní obhajoby a přípravy 
vylosovaného nápoje. 

Kurz nás moc bavil. Jsme rádi, že jsme se ho zúčastnili, 
protože jsme se naučili mnoho zajímavého o nápojích 
a o jejich podávání. Osvědčení o absolvování  
Barmanského kurzu pro nás bude přínosem při 
uplatnění na trhu práce.

Účastníci barmanského kurzu - žáci 3. HT
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Články jsou převzaty v plném znění ze školních stránek. 
Fotografie jsou převzaty ze školní fotobanky.
Uzávěrka příštího čísla je 28. 03. 2013

graFiKa & sazBa 
Bc. Ondřej Pojmon (kabinet č. 232)

Tel.: 733 120 010, e-mail: admin@sosasou.vlasim.cz


