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Školní zpravodaj

Krajské finále Silového čtyřboje středních škol dívek
Silový čtyřboj má v ČR hlubokou tradici. Uskutečňuje 
se již od roku 1979. Letošní krajské finále silově 
obratnostní soutěže proběhlo v úterý 5. 3. 2013. 
Organizací byla pověřena SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 
1, a to již po desáté. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev, 32 
závodnic. Zástupci jiných okresů, např. Kladna či Mladé 
Boleslavi a Kolína, se nezúčastnili z důvodu čerpání 
jarních prázdnin, což se projevilo na počtu účastníků, 
ale ne na kvalitě výkonů. Vítězné družstvo si zajistilo 
postup do celostátního finále ve dnech  25. – 26. 4. 2013, 
v Holešově, VPŠ a SPŠ MV.
 
Jedná se o soutěž nenáročnou na prostory a nářadí, ale 
ukazující pohybovou všestrannost a fyzickou zdatnost 
dívek. Naše škola již 25 let pořádá místní školní kolo, 
kterého se zúčastňují všichni žáci. Můžeme se pochlubit 
i několika tituly mistryň republiky. Kritéria soutěže 
dávají možnost všem mladým lidem se realizovat  
v silově obratnostních disciplínách bez registrace 
ve sportovních oddílech a klubech. Letošní ročník 
proběhl hladce, výsledky velmi dobré, do posledního 
výkonu velmi napínavé. Družstvo tvoří 4 závodnice, 
počítá se výkon tří nejlepších. Dívky předvádějí své 
pohybové schopnosti ve čtyřech disciplínách: trojskok 
z místa snožmo, šplh na tyči 4,5 m, hod plným míčem  

Elektronický zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim.
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Za pozornost stojí výkon Papežové Veroniky ze Sedlčan, která se ve všech disciplínách umisťovala mezi 
prvními třemi, díky této pohybové vyrovnanosti zvítězila s velkým náskokem. Výkony Jandačové Petry z GY 
Benešov v hodu plným míčem 860 cm, Vaverkové Michaely ze Sedlčan ve šplhu na tyči časem 3,6 s, stojí 
také za uznání. Vítězné družstvo postoupilo do republikového finále v dubnu v Holešově, kde jim popřejeme 
zopakování vynikajících výkonů, překonání dalších rekordů a úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje.

Jarmila Vaníčková
uč. TV, technický vedoucí soutěže

Výsledková listina soutěže družstev:
1. GaSOŠE Sedlčany 594 bodů
2. Gymnázium Benešov I. 531 bodů
3. VOŠ a SZEŠ Benešov I. 481 bodů
4. SOŠ a SOU Vlašim 472 bodů
5. OA Vlašim I. 464 bodů
6. Gymnázium Vlašim 460 bodů
7. VOŠ a SZEŠ Benešov II. 402 bodů
8. OA Vlašim II. 313 bodů

Výsledková listina soutěže jednotlivců:
1. Papežová Veronika GaSOŠE Sedlčany 210 bodů
2. Vaverková Michaela GaSOŠE Sedlčany 201 bodů
3. Beznosová Valerie OA Vlašim 184 bodů
4. Jirsová Magda GaSOŠE Sedlčany 183 bodů
5. Žďárská Barbora Gymnázium Benešov 182 bodů
6. Hniličková Veronika Gymnázium Benešov 178 bodů
7. Tučková Jana VOŠ a SZEŠ Benešov 173 bodů
8. Jandačová Petra Gymnázium Benešov 171 bodů

Kompletní fotoreportáž  
z této soutěže najdete na: 

www.sosasou-vlasim.cz/gallery 

o hmotnosti 3 kg, lehy sedy s oporou za jednu minutu. 
Soutěž je nenáročná a velmi zajímavá.

Krajské finále zahájil ředitel soutěže a pořádající školy 
Ing. Vladislav Novotný. Vítězná družstva i vítězové 
jednotlivých disciplín obdrželi poháry, medaile  
a věcné ceny zaměřené k rozvoji fyzické zdatnosti.
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Kompletní výsledková listina soutěže jednotlivců silového čtyřboje zdatnosti dívek

jméno škola celkový počet bodů celkové pořadí
Papežová Veronika GaSOŠE Sedlčany 210 1.
Vaverková Michaela GaSOŠE Sedlčany 201 2.
Beznosová Valerie Obchodní akademie Vlašim 184 3.
Jirsová Magda GaSOŠE Sedlčany 183 4.
Žďárská Barbora Gymnázium Benešov 182 5.
Hniličková Veronika Gymnázium Benešov 178 6.
Tučková Jana VOŠ a SZeŠ Benešov 173 7.
Jandačová Petra Gymnázium Benešov 171 8.
Sahulová Aneta Obchodní akademie Vlašim 170 9.
Pýchová Dominika SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 167 10.
Crháková Lucie Gymnázium Benešov 165 11.
Štědrá Tereza VOŠ a SZeŠ Benešov 164 12.
Žabová Barbora VOŠ a SZeŠ Benešov 162 13.
Slancová Alžběta GaSOŠE Sedlčany 160 14.
Adamcová Nikola SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 158 15.
Šamlotová Hana Gymnázium Benešov 152 16.
Lupačová Eliška Gymnázium Vlašim 148 17.
Šjkopková Věra Gymnázium Vlašim 147 18.
Jašková Monika SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 147 19.
Bandasová Marie VOŠ a SZeŠ Benešov 144 20.
Filipová Iveta Gymnázium Vlašim 126 21.
Valentová Eliška VOŠ a SZeŠ Benešov 124 22.
Sahulová Kristýna Obchodní akademie Vlašim 116 23.
Jinochová Hana VOŠ a SZeŠ Benešov 116 24.
Bulínová Adéla Gymnázium Benešov 113 25.
Milinková Kateřina Obchodní akademie Vlašim 110 26.
Rezáková Kateřina VOŠ a SZeŠ Benešov 110 27.
Dudková Monika Obchodní akademie Vlašim 109 28.
Součková Veronika VOŠ a SZeŠ Benešov 109 29.
Nidrlová Renata VOŠ a SZeŠ Benešov 108 30.
Kuželová Marie SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 90 31.
Němcová Denisa Obchodní akademie Vlašim 88 32.
Štekerová Helena Obchodní akademie Vlašim 73 33.

Partneři této akce:
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Využívání traktoru Zetor Proxima

Soutěž ENERSOL

V těchto dnech začali žáci druhých ročníků oborů 
vzdělání Opravář zemědělských strojů a Opravářské 
práce využívat pro praktický výcvik v řízení traktoru 
nový traktor ZETOR PROXIMA. 

Tento traktor rozšířil vozový park autoškoly 
provozované při naší škole po nedávno zakoupeném 
novém nákladním automobilu DAF o další moderní 
vozidlo, které se žáci uvedených oborů učí ovládat 
jako součást přípravy na budoucí povolání. 

Mají možnost srovnání mezi doposud používaným 
traktorem Zetor 7211 a typem traktoru, který se stává 
ve stále větší míře běžnou výbavou zemědělských 
podniků v regionu. Traktor škola zakoupila v měsíci 
prosinci za více než 1 mil. Kč s přispěním zřizovatele, 
kterým je Středočeský kraj.

Každý rok se zástupci naší školy zapojují do soutěže 
Enersol, která se zabývá alternativními zdroji energie.  

Je to prestižní mezinárodní soutěž a letos se do ní 
zapojilo celkem 50 žáků ze středních škol a učilišť 
Středočeského kraje. Soutěž vede žáky k porovnávání 
různých zdrojů energie, k analýze jejich prospěšnosti  
a vlivu na životní prostředí. 

Letos  se do ní zapojili čtyři žáci z naší školy  
a Vlastimilu Bejblovi, který je žákem třídy 1. B, obor 
opravář zemědělských strojů, se podařilo postoupit do 

Kromě autoškoly bude využíván i při odborném výcviku žáků k nácviku nezbytných dovedností, jako je 
připojování různých strojů a mechanizačních prostředků a k provádění nácviku servisních a údržbových úkonů.

Mgr. Josef Doubek
vedoucí autoškoly SOŠ a SOU Vlašim

krajského kola s prací zaměřenou na používání LPG jako alternativního zdroje paliva v motorových vozidlech. 
Krajské kolo se konalo dne 26. 2. 2013 v Benešově. Zde měli všichni soutěžící za úkol své práce prezentovat  
a obhájit.  

Hodnotila se formální a odborná kvalita práce a způsob předvedení před ostatními soutěžícími. Vlastimil 
Bejbl obsadil ve velké konkurenci druhé místo, a tak postoupil do celostátního kola. Celostátní kolo se bude 
konat ve dnech 21. a 22. 3. 2013 v Chebu. Do dalšího soutěžního klání mu přejeme hodně štěstí

Jaroslava Kršková
koordinátorka soutěže
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Učební praxe v hotelu S.E.N.

Výuka může probíhat i jinak, než jen ve školních prostorách a lavicích.

15. března jsme měli učební praxi v Hotelu S.E.N. v Senohrabech. Už cesta vlakem byla pro 
některé žáky novou zkušeností, protože se přiznali, že vlakem vůbec nejezdí, nebo že nejeli 
hodně dlouho. Zajímavé bylo srovnání úrovně cestování motoráčkem z Vlašimi do Benešova  
s příjemným, čistým a pohodlným vlakem z Benešova do Senohrab. 
 
Do hotelu jsme z nádraží dorazili po 15 minutách rychlé chůze.  V recepci nás přivítala paní recepční  
a pan Hartman – manažer hotelu, který se nám věnoval po celou dobu výuky. V hotelu jsme prošli všechna 
střediska. 

Nejdříve jsme navštívili Swiss restaurant v zahradě hotelu s výhledem na venkovní bazén. Prohlídka 
pokračovala v zázemí, kde jsme viděli sklady, chladírny, prádelnu, kanceláře, teplou a studenou kuchyni.  
Odbytová střediska jsou tvořena dále Hotelovou restaurací, Zámeckou restaurací a Nočním barem. Doplňkové 
služby hotelu nabízejí vnitřní bazén, posilovnu a squash, škoda, že výuka nezahrnovala i praktickou zkoušku, 
třeba v plavání. 
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O práci v recepci, ve stravovacím a ubytovacím úseku, technickém zázemí a pracovní náplni jednotlivých 
zaměstnanců jsme diskutovali s panem Hartmanem. Ochotně odpovídal na naše dotazy a podělil se o své 
zkušenosti. Tato exkurze byla pro nás velkým přínosem, protože jsme si mohli ověřit teoretické znalosti  
v praxi. 

žáci 3.HT 
M. Horálková - učitelka Učební praxe
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Inspirace a motivace pro žáky základních škol
Ve dnech 19. – 20. března 2013 žáci 7. tříd ZŠ Sídliště Vlašim navštívili v rámci předmětu Pracovní vyučování 
školní restauraci U Krbu SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1.  

Žáci 1. ročníku oboru Kuchař číšník připravili slavnostní banketní stůl, u kterého seznamovali, vysvětlovali  
a ukazovali gastronomické zásady prostírání slavnostní tabule a složité obsluhy. Dále byla připravena ukázka 
skleněného a kovového inventáře, jeho správné zakládání na stůl i s vysvětlením na co se používá. Žáci naší 
školy uvařili mladým hostům oběd, který konzumovali na správně a ukázkově prostřených stolech, při něm 
byli postupně seznamováni se správným způsobem chování, s používáním vhodných příborů i s jejich názvy.

Praktická ukázka v prostředí odborné školy a práce žáků oboru Kuchař číšník je nejvhodnější názornou 
didaktickou pomůckou v předmětu Pracovní vyučování. Bezprostřední kontakt žáků ze ZŠ a jejich bývalých 
absolventů, současných žáků SŠ, ukazuje o růstu osobnosti, o nabytých znalostech a dovednostech ve vybraném 
učebním oboru. Zábavnou formou se žáci seznámili s výukou v odborné škole a mohli si udělat představu o 
možnosti dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ.

učitelé odborného výcviku SOŠ a SOU Vlašim
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Články jsou převzaty v plném znění ze školních stránek. Za jejich správnost zodpovídá autor.
Fotografie jsou převzaty ze školní fotobanky.
Uzávěrka příštího čísla je 25. 04. 2013

GRAFIKA & SAZBA 
Bc. Ondřej Pojmon (kabinet č. 232)

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

V měsíci dubnu se bude konat ...

Zrekonstruovaná klubovna na domově mládeže
Ve dnech 4. - 22. března byla z důvodu rekonstrukce uzavřena klubovna na tehovském domově mládeže.

Rekonstrukce se týkala vybudování zcela nových elektro a datových rozvodů, vymalování místnosti, ale 
hlavně přidání dalších počítačových stanic (z původních tří na sedm).

Od pondělí 25. března je tedy klubovna na tehovském domově mládeže opět volně přístupná.

Bc. Ondřej Pojmon
správce sítě

GASTRO PODĚBRADY 2013

Již sedmý ročník mezinárodní gastronomické soutěžní přehlídky škol se uskuteční ve 
středu 17. dubna v Kongresovém centru Kolonáda Poděbrady. 

Opět se bude soutěžit v přehlídce kuchařských a cukrářských výrobků, slavnostních 
tabulích, v barmanském umu a také v oblíbeném běhu číšníků.

Přejeme našim žákům hodně úspěchů.

Odborná exkurze  
na Letiště Praha

11. dubna vyrazí žáci třídy 3.HT  
v rámci předmětu Učební praxe 
na odbornou exkurzi na pražské 
Letiště Václava Havla.

V průběhu exkurze se žáci 
seznámí s provozem terminálu  
č. 1 - přílety.

Exkurze do Votic

I na letošní duben zajistila 
učitelka odborných předmětů Bc. 
Monika Vöglerová pro žáky 2. 
ročníků oboru Cukrář odbornou 
exkurzi do firmy Mokate Votice. 

Zde se žáci seznámí s výrobou 
čaje, kávy, smetany, kakaa či 
čokolády.

Veřejná sbírka  
Svátek s Emilem

17. dubna proběhne již 11. 
ročník veřejné sbírky na podporu 
handicapovaných dětí SVÁTEK  
S EMILEM, kterou pořádá SOŠ  
a SOU Vlašim. 
 
Sbírku budou provádět třídy žáky 
3.HT.

Maturitní zkoušky 2013 - rozpis

  05.04.2013 2.NP  PZOP - Účetnictví 
  22. - 26.04.2013 4.KM  PZOV - praktická zkouška
  29. - 30.04.2013 2.NP / 4.HT PZOP - obhajoba maturitních prací
  02. - 15.05.2013 2.NP / 4.KM / 4.HT společná část DT a PP + opravné MZ
  16. - 20.05.2013 4.KM  ústní zkouška 
  22. - 24.05.2013 4.HT  ústní zkouška 
  27. - 29.05.2013 2.NP  ústní zkouška


