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První polovina měsíce června patřila 
opět závěrečným zkouškám oboru 
vzdělání Kuchař - číšník, kde se 
hodnotily teoretické i praktické znalosti 
a dovednosti žáků. 

První část začala v pondělí 1. června 
písemnou zkouškou, která ověřila 
teoretické znalosti žáků. 

Poté přišly na řadu tři dny praktických 
zkoušek, kterých se jako každý rok 
měli možnost zúčastnit i rodiče 
žáků. Mohli tak ohodnotit jejich 
praktické dovednosti. Zde se také 
zhodnotily vztahy se sociálními 
partnery, kteří vyslali své zástupce, 
aby jako odborníci z praxe pomohli 
s hodnocením praktické zkoušky. 
Některým žákům nabídli možnost 
zaměstnání v jejich firmách.

Praktická zkouška se skládala ze tří 
částí. Žáci připravovali slavnostní 
tabuli na vylosované téma, kterou 
obhajovali, a současně museli předvést 
schopnost konverzovat při obsluze 

hosta v cizím jazyce. Následovalo 
vaření slavnostního menu o čtyřech 
chodech a na závěr příprava hlavního 
pokrmu, který si žáci nevybírali, ale 
byl vylosován z Jednotného zadání 
závěrečných zkoušek.

Ve středu 17. června se konala ústní 
zkouška obou tříd 3. ročníků, kde 
obhajovali své teoretické znalosti před 
hodnotící komisí v čele s předsedkyní 
Mgr. et Bc. Olgou Svitákovou  
ze Středního odborného učiliště 
Čáslav.

Slavnostní vyřazení proběhlo  
22. června v obřadní síni vlašimského 
zámku, kde byl úspěšným absolventům 
předán výuční list ředitelem školy, 
Ing. Vladislavem Novotným. Přejeme 
všem absolventům mnoho úspěchů 
do dalšího studijního i profesního 
života.

text: Ing. Kateřina Macešková
 & Bc. Martin Zvára

foto:  Bc. Ondřej Pojmon
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Pohled na závěrečné zkoušky v Tehově Praktické závěrečné zkoušky 
oboru Potravinářská výroba

Vlašimské cukrářky 
již mají výuční listy

I pro žáky OP Tehov byl červen 
měsícem, který je vždy spojen  
s tím, že se na středních školách 
uskutečňují závěrečné zkoušky, 
které mají prověřit teoretické 
i praktické dovednosti žáků, 
kteří úspěšně absolvovali třetí 
ročník oboru vzdělání Opravář 
zemědělských strojů a Opravářské 
práce.

Závěrečné zkoušky probíhaly 
podle jednotného zadání  
a skládaly se ze tří částí. V pondělí, 
1. 6. 2015, se konala písemná 
část, ve které žáci uplatňovali 
především teoretické znalosti. 
Jejich vědomosti prověřil písemný 
test a zadané otázky, na které 
odpovídali písemnou formou. 

Další část se týkala odborných 
dovedností. Praktická část se 
konala ve dnech 8. – 11. 6. 2015  
a proběhla na pracovišti 
odborného výcviku OP Tehov. 
Všichni měli možnost přesvědčit 

zkušební komisi o dovednostech, 
které se během tří let naučili. 
Důležitý byl aktivní přístup  
k zadávaným úkolům. 

Poslední částí závěrečné zkoušky 
je forma ústního prověřování, 
které se uskutečnilo ve dnech 
16. -17. 6. 2015. Přítomen byl  
i předseda zkušební komise  
Mgr. Z. Humeš z ISŠT Benešov. 
Žáci se snažili překonat svou 
nervozitu a mnozí byli úspěšní ve 
správných odpovědích.

Dne 22. 6. 2015 proběhlo na 
vlašimském zámku slavnostní 
předání výučních listů. 

Všem úspěšným absolventům 
naší školy blahopřeji k zakončení 
studia a do dalšího života přeji 
jen samé štěstí, pohodu a mnoho 
pracovních úspěchů.

text & foto: Mgr. Květa Koktová

Letošní maraton závěrečných 
písemných, praktických a ústních 
zkoušek podle ,,Jednotného zadání 
závěrečných zkoušek“ zakončily 
žákyně učebního oboru Cukrář.

I jich se týkala písemná zkouška, 
kde si vybíraly jedno ze tří témat, 
na jehož vypracování měly 240 
minut a také zkouška praktická, 
která trvala dlouhé dva dny. Té 
ale předcházelo vypracování 
,,Samostatné odborné práce“, na 
které některé žákyně pracovaly 
již od února. Ta byla nezbytným 
předpokladem k úspěšnému  
absolvování praktické závěrečné 
zkoušky.

Její pečlivé zpracování  
– vyhledávání rodinných receptů, 
receptur z odborné literatury, 
opakované přepočítávání, 
konzultace s učitelkami 
teoretického a praktického 
vyučování, by se nemělo podcenit,
jak posuzovala děvčata z 3. CU  
s odstupem času, po zkouškách.

Popis vylosovaného slavnostního 
výrobku, k dané příležitosti 
například ,,pohádkového“ dortu  
a specifický výrobek podle 
současných trendů, sloužil jako 
pracovní surovinová norma  
a technologický postup pro 
vyhotovení finálních výrobků, 
kterou hodnotila zkušební komise 
u závěrečné obhajoby.

Poslední částí byla „už jen“  zkouška 
ústní. Zde si žákyně losovaly 
jedno téma a po 15 minutách 
písemné přípravy předvedly své 
znalosti z odborných předmětů, 
Technologie, Surovin a otázek ze 
světa práce před zkušební komisí.

Věříme, že všechny úspěšné 
absolventky najdou uplatnění  
v tomto krásném, ale náročném 
oboru.

text: Bc. Monika Vöglerová
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Také žáky učebního oboru 
Potravinářská výroba čekaly  
v červnu závěrečné zkoušky. Opět 
se skládaly z písemné, praktické  
a ústní části.

Na dny 10. a 11. června byla 
naplánována praktická zkouška.

Jejich úkolem bylo vyrobit 
cukrářský výrobek, který si na 
úvod všichni vylosovali. 

V nabídce byly klasické výrobky 
jako vaječné věnečky, modelované 
brambory atd. 

Dalším úkolem byla výroba 
dortu dle vlastního výběru  
o váze od 1,20 kg do 1,50 kg. 
Žáci vsadili na jistotu a vybrali si 
obvyklá témata jako je sportovní 
dort, dětský dort nebo dort  
k MDŽ. 

První den byl ve znamení 
počítání, žáci si nejprve museli vše 
nanormovat a navážit suroviny. 
Stihli si ale také vyrobit korpusy, 
které museli správně upéct. Kdo 
byl ještě rychlejší, stihl ještě 
vyrobit náplně a upečené korpusy 
naplnil. 

Druhý den praktické zkoušky již 
všichni své výrobky dohotovili  
a pustili se do náročného zdobené 
dortů. Všichni se snažili podat co 
nejlepší výkony a uspět. 

Každý krok žáků byl pečlivě 
hodnocen zkušební komisí. Na 
závěr měli žáci své výrobky před 
komisí obhájit. Po sečtení všech 
bodů bylo jasné, kdo uspěl více  
a kdo méně.

Můžeme uvést, že se všichni velmi 
snažili a výsledky jejich práce byly 
velmi dobré. Proto tedy všichni 
žáci tohoto oboru uspěli.

text & foto: Jaroslava Kršková
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Shrnutí projektu

Projekt probíhal pod názvem „ P r a k t i c k á 
výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků“ 
CZ.1.07/1.1.00/54.0079 (výzva MŠMT č. 54).

Jednalo se o Individuální neinvestiční projekt, 
financovaný z fondů EU.  

Předkladatelem projektu byla firma IREAS, 
Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Projekt si kladl za cíl rozvoj klíčových  
a odborných kompetencí žáků prostřednictvím 
podpory praktického vyučování a spolupráce 
se zaměstnavateli ve vzdělávání. 

Cílovou skupinou byli žáci SŠ/OU ze 
Středočeského a Ústeckého kraje. V případě 
jedné klíčové aktivity šlo o vytvoření středisek 
praxe, kariérních týdnů a odborných stáží pro 
žáky vybraných oborů. 

Do projektu se zapojili žáci 3. ročníku oboru 
Hotelnictví a 1. ročníku nástavbového studia 
oboru Podnikání a hlavně žáci 3. ročníku 
oboru Opravář zemědělských strojů, kteří 
v rámci  předmětu Ekonomika realizovali 
studentské minipodniky v praxi.

Na úvodním školení dne 24. 9. 2014  firma 
JAČR podala informace k projektu, kde je 
možnost vyzkoušet si vlastní reálnou firmu 
ve škole, kterého se zúčastnily RSDr. Květuše 
Studničková a  Ing. Jitka Smržová. 

7. 10. 2014 proběhl interaktivní workshop ve 
třídě 3. B OZS  v Tehově, kde se přijal název 
„Podnikatelský inkubátor Tehov“ a pod tímto 
názvem byla provedena 15.10. 2014 registrace  

u firmy JA ČR, která má sídlo ve Zlíně.

Technicky spolupráce s JAČR probíhala 
tak, že poté, co žáci vytvořili podnikatelský 
záměr, své jednotlivé firmy zaregistrovali  
u JAČR a  reálně zkusili podnikat (tj. operovali 
s hotovostí a prodávali své produkty). Sami 
si vedli daňovou evidenci. Škola tak nenesla 
žádné podnikatelské riziko. K tomu ještě 
proběhl 23. 10. 2014 v rámci předmětu 
Ekonomika další workshop na téma založení 
podniku, stanovení organizační struktury, 
podepsání smluv aj.

Takto bylo založeno pět podniků:
Bazar s 5 žáky (společníci); Bufet Harvard 
se 4 žáky; BZUM BZUM s 8 žáky; EKOPET  
s 5 žáky; La Mort s 8 žáky.

Po registraci byl zaplacen poplatek JAČR za 
metodiku.

Žáci ve firmách zpracovali organizační 
strukturu, stanovili funkce a odpovědnost, 
výrobní program nebo poskytování služby. 

Firma EKOPET se zabývala zpracováním 
plastového odpadu, LaMort výrobou 
upomínkových předmětů a BZUM BZUM 
vyrobila prototyp včelího úlu. 

Dne 21. 4. 2015 se zástupci firem LaMort 
a BZUM BZUM zúčastnili veletrhu firem 
v obchodní galerii Harfa v Praze, kde 
prezentovali a prodávali své výrobky.

Současně ve dnech 7. – 9. 1. 2015 v hotelu 
The Mark probíhaly stáže pedagogů, kde   

se zúčastnila Mgr. Věra Jindrová, ve druhém 
termínu 20. – 22. 1. se zúčastnila Mgr. Hana 
Hejhalová a v posledním termínu od 3. – 5. 2.  
se účastnila stáže Ing. Jitka Smržová. 

Záměrem stáží bylo zprostředkovat 
pedagogům seznámení se s praktickými 
požadavky zaměstnavatelů, pracovními 
postupy, předání zkušeností a prohloubení 
spolupráce k přípravě žáků včetně  
vzájemné součinnosti nejen při  
realizaci praktické výuky, ale i v rámci běžné 
výuky.

Další aktivitou v projektu byly tři po sobě jdoucí 
workshopy, které byly zaměřeny na podnikání. 
Zúčastnili se jich žáci oboru Hotelnictví  
a Podnikání. Žáci v projektových  
mikro-týmech zmapovali pomocí SWOT 
analýzy byznys model konkrétní služby či 
produktu firmy a vyzkoušeli si techniku „Lean 
Canvas“. 

Nejlepší žáci byli pozváni na karierový 
týden, který se uskutečnil od 7. – 12. 4. 2015  
v rekreačním zařízení Poslův mlýn u Máchova 
jezera. Zúčastnilo se 9 žáků pod vedením  
Bc. Martina Zváry. Podařilo se další navázání 
spolupráce a realizací nových praxí žáků  
u zaměstnavatelů, které dvě žákyně využily  
v rámci své odborné praxe.

Každé zpestření výuky je přínosem pro 
žáky i pro pedagogy, proto přínos projektu 
hodnotíme kladně.

text: RSDr. Květuše Studničková 
foto: Bc. Martin  Zvára
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Soutěže opravářů zemědělských strojů 2015 

Žáci OP Tehov pomáhali zemědělcům

Kurz na sklízecí mlátičku John Deere

Ve dnech 11.-12. května proběhl 
v České zemědělské akademii  
v Humpolci pracoviště Světlá nad 
Sázavou další ročník celostátní 
soutěže oboru středního vzdělání 
s výučním listem Opravář 
zemědělských strojů, kterého se 
zúčastnila i naše škola.

Celé této akce se účastnilo 31 
soutěžících, vždy jeden zástupce 
ze všech přítomných škol. Na 
žáky většinou 3. ročníků čekalo  
8 soutěžních disciplín, tři 
teoretické a pět praktických, které 
se odehrávaly v dílenském areálu 
a v počítačových učebnách. 

V téměř pětihodinovém klání 
nakonec soutěž dokončilo všech 
31 účastníků. Náš žák, Jakub 
Kadlec, skončil v celorepublikové 
soutěži mladých Opravářů 
zemědělských strojů na velmi 
pěkném jedenáctém místě. 

Další soutěž zemědělských 
dovedností a teoretických znalostí 
se uskutečnila dne 12. května  
v SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.  
Soutěžilo se v pěti disciplínách, 
předpisy silničního provozu 
pro skupinu T, test vědomostí  
z pěstování rostlin a z chovu zvířat, 

poznávání technických materiálů 
a biologických materiálů, jízda 
traktoru s návěsem, práce  
s hydraulickým nakladačem.

Každá z těchto disciplín  byla 
samostatně hodnocená. Soutěže 
se zúčastnilo 16 žáků z 5 škol. Žáci 
naší školy skončili v celkovém 
hodnocení na 6. a 7. místě.

Poslední soutěží bylo oblastní 
kolo soutěže Jízdy zručnosti, které 
proběhlo 14.  května ve Světlé 
nad Sázavou. Zúčastnilo se ho 
32 soutěžících. Soutěž pořádala 
Česká zemědělská akademie  
v Humpolci. 

Soutěžící měl za úkol projet 
vyznačenou trasu s traktorem 
Zetor  a  5t přívěsem. Tato 
trasa obsahovala 12 náročných 
soutěžních prvků, které musel 
soutěžící absolvovat v časovém 
limitu 8 minut.

Naši školu reprezentovali tři žáci  
- Jaroslav Kášek, který obsadil  
6. místo, Tomáš Šťastný skončil 
na 7. místě a konečně Pavel Kolář, 
který obsadil 21. místo.

text & foto: Ladislav Houlík

Ve dnech 12. – 13. 5. 2015 se žáci 
druhých ročníků oborů Opravář 
zemědělských strojů a Opravářské 
práce z pracoviště Tehov zúčastnili 
sběru kamene na polích VOD 
Zdislavice. 

Pravidelný sběr kamene je velmi 
důležitý, neboť jeho nadměrný 
objem v polích snižuje efektivitu 
pěstování zemědělských plodin.

Po poli se pohybovaly 3 traktory. 
Před a vedle motorizované 
techniky se hemžili pěší 
sběrači, kteří do kbelíků nebo  

přímo na plošinu valníku sbírali 
kameny. 

Sraz byl v 7 hodin ráno a první 
část pole a svačina byla za námi  
v 10 hodin. Pak se všichni vrhli na 
část druhou. Pro některé sběrače 
byla tato práce hlavně druhý den  
a pohyb „po svých“ velmi náročná 
a některé už vyloženě zmohla.

Příjemnou odměnou byly krásně 
opálené zátylky a tváře a pocit  
z dobře vykonané práce. 

text & foto: Mgr. Josef Jakl

Ve dnech 19. a 21. 5. 2015 se 
uskutečnilo na pracovišti Tehov 
školení pro žáky druhých a třetích 
ročníků oborů vzdělání Opravář 
zemědělských strojů a Opravářské 
práce na obsluhu sklízecí mlátičky 
typu JD S 690 i. 

První den žáci absolvovali 
teoretickou přípravu pod vedením 
p. Pavla Zemana, technika firmy 
„Daňhel Agro a.s.“, která pro nás 
toto školení realizovala. 

Druhý den proběhla praktická 
ukázka funkcí stroje, po které 
následovala závěrečná zkušební 
jízda. 

Školení se zúčastnilo celkem  
20 žáků z tříd uvedených oborů.

Po absolvování kurzu získali 
žáci „Osvědčení o způsobilosti  
k obsluze stroje John Deere“.

text & foto: Ing. Václav Dražďák
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Výuka jinak pro základní školu Žáci DM na výletě

Ze života žáků SO
Š a SO

U
 Vlašim

Ve dnech 12. – 15. 5. 2015 
navštívily SOŠ a SOU Vlašim  
v rámci výuky základní školy   
-  ZŠ SÍDLIŠTĚ VLAŠIM A ZŠ 
JANA KUBELÍKA NEVEKLOV.

V průběhu celého týdne přišlo 
do naší školy přes 80 žáků  
7. a 8. ročníků. 

Naši žáci jim během výuky 
představili všechny druhy 
gastronomického inventáře, 
přiblížili práci v gastronomii  
 

a nastínili možnosti vzdělávání na  
naší škole. 

Celá výuka byla zakončena 
kvízem, při kterém byli  
ti nejúspěšnější odměněni 
drobnými dárky. 

Přes dvě desítky žáků  
ZŠ Sídliště Vlašim také využily 
možnosti poobědvat v naší 
škole a servírované menu si žáci 
pochvalovali. 

text & foto: Bc. Martin Zvára

Protože jsme si chtěli závěr roku 
zpříjemnit i na domově mládeže, 
domluvili jsme si odpolední výlet.

Na ten jsme vyjeli autobusem ve 
13.00 hodin. První zastávka byla 
na gotickém hradu Kámen, který 
byl založen v polovině 13. století 
a nazván po pozoruhodném 
skalisku na nedostupné žulové 
skále, na němž byl vystaven.  

Po rozsáhlé rekonstrukci byl hrad 
otevřen pro veřejnost v  roce 
1974 jako muzeum jednostopých 
motorových vozidel. Tímto se řadí 
k nejstarším expozicím tohoto 
druhu na našem území. Národní 
technické muzeum zapůjčilo 
nejcennější motocykly ze své 
sbírky, například prototyp stroje 
Jawa 250 z roku 1939, předchůdce 
slavné Jawy 500 z roku 1951. 
Unikátem je motocykl Laurin 
Klement z roku 1898. 

Výstava motocyklů byla letos 
rozšířena o ukázky interiérů 
bydlení z 19. a počátku 20. století. 

Na hradě je i velké množství 
cenných loveckých trofejí.  
V okolí hradu se rozkládá pěkný 
romantický park. Expozice  
se nám všem velmi líbila.

Poté jsme odjeli do Pelhřimova, 
do města rekordů a kuriozit. 

Zdejší muzeum představuje 
unikátní výkony českých  
a světových rekordmanů, z nichž 
mnozí jsou zapsáni v Guinessově 
knize rekordů. Obdivovali jsme 
řadu výrobků a dokumentovaných 
výkonů.

Na domov mládeže jsme se vrátili 
v 18.30 hod. 

text: E. Reichertová & J. Tyrner
foto: Bc. Vítková Marie

Dotáhli jsme to až na Pražský hrad

V rámci spolupráce se sociálními 
partnery, tentokrát s EA Hotelový 
resort SEN, se 7 žáků naší školy  
23. května zúčastnilo cateringu pro 
350 osob.

Celá akce probíhala při příležitosti 
2. ročníku kongresu „Veterinární 
medicína pro praxi se zaměřením 
na malá zvířata“, v krásném 
prostředí areálu Pražského 
hradu, konkrétně v Míčovně  
a přilehlé Královské zahradě. 

Žáci si tak vyzkoušeli obsluhu 
velkého množství lidí  
v netradičních prostorech. 

Práce našich žáků se osvědčila,  
a proto jsme byli následně 
zástupci EA Hotelového  
resortu SEN, Senohraby osloveni  

pro další spolupráci na akci, která 
se konala opět v netradičním 
prostředí. 

Tentokrát šlo o akci pro 
veterinární asociaci, která 
probíhala v prostorách Muzea  
v Jílovém u Prahy. 

Tuto akci pro 120 osob zajišťovali 
zaměstnanci hotelu společně  
se čtyřmi žáky SOŠ a SOU Vlašim. 

Osobně jsem se zúčastnil obou 
akcí a s panem ředitelem Markem 
Pavlíkem z EA Hotelového 
resortu SEN jsme se již dohodli 
na další účasti našich žáků na 
cateringových akcích.

text & foto: Bc. Martin Zvára
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Návrat do historie zemědělské techniky

Dne 26. 5. 2015 se žáci druhých 
a třetích ročníků oboru vzdělání 
Opravář zemědělských strojů 
zúčastnili návštěvy Národního 
zemědělského muzea v  Čáslavi.

Muzeum je zaměřené na ukázky 
vývoje zemědělské činnosti,  
a to hlavně na používání strojů  
a nářadí při vykonávání různých 
pracovních úkonů v tomto oboru.

V několika halách je soustředěna 
zemědělská technika tak, aby 
názorně bylo předvedeno 
používání strojů a nářadí  

v historickém vývoji jeho použití.

Prohlídka probíhala individuálně. 
Každý žák tak měl možnost si 
postupně prohlédnout jednotlivé 
stroje podle svého zájmu. 

Žáci si z blízka vše mohli 
prohlédnout a podiskutovat 
o technickém řešení různých 
mechanizmů a vývoji používané 
techniky.

Postupně jsme navštívili pavilon 
traktorů vyrobených v zahraničí 
a pavilon traktorů domácí výroby. 

Tato část žáky velmi zaujala. 
Mohli na vlastní oči sledovat 
konstrukční vývoj těchto traktorů, 
předchůdců současné výroby.

Velmi zajímavý byl pavilon 
pěstování brambor a též pavilon 
sklizně obilovin, kde zaujal vývoj 
samochodných sklízečů.

Ale to nejzajímavější bylo na závěr. 
V nově otevřeném pavilonu je 
vše poutavě uspořádané, žáci tak 
mohli načerpat mnoho poznatků 
z techniky pro své studium. 
Hlavně žáci třetího ročníku se 

přesvědčili o tom, že teorie je 
základ každého opraváře a ideální 
je pak spojení přímo s praktickou 
ukázkou.

Návštěva Národního 
zemědělského muzea v Čáslavi 
byla velmi poutavá a přinesla 
našim žákům mnoho nových 
poznatků pro uplatnění ve svém 
oboru.

text & foto: Mgr. Hana Průchová  
& Jaroslav Pohůnek
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Český den proti rakovině i ve Vlašimi

Běh naděje opět v září ve vlašimském parku

19. ročník celostátní sbírky Český 
den proti rakovině proběhl dne  
13. května 2015.

Hlavním tématem letošní sbírky 
byly nádory reprodukčních 
orgánů a jejich možnosti prevence
(gynekologické nádory u dívek  
a žen, nádory varlat u mužů).

Žáci naší školy ve žlutých 
tričkách s logem a identifikačním 
označením nabízeli kytičky 
měsíčku lékařského po celý 
den ve Vlašimi, v Kladrubech,  
v Tehově, ve Zruči nad Sázavou  
a v Benešově.

Veřejnost tuto sbírku 
vnímala pozitivně díky 
mediální kampani a lidé sami  
žáky s kytičkami vyhledávali. 
I letošní sbírka byla pozitivně 
vnímaná veřejností jako  
v minulých letech.

Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili, i celé veřejnosti, která 
již 19 let kytičkový den vítá  
jako kladný počin všech, kteří 
výzkum proti rakovině podporují.

text & foto:  
Mgr. Jarmila Vaníčková

„Skutky naděje“ - Běh naděje   
-  Běh Terryho Foxe - stejný smysl, 
význam a cíl, pouze jiný název, dne 
19. září 2015, SOŠ a SOU Vlašim, 
Zámek 1.

Vážení a milí přátelé, chceme 
Vás seznámit s aktuálními 
informacemi k organizaci 8. 
ročníku Běhu naděje. Letošní běh 
je 4. ročníkem celorepublikového 
projektu SKUTKY NADĚJE, kde 
je tento běh zařazen. „Skutky 
naděje“ je unikátní projekt, který 
se svým rozsahem, aktivním 
přístupem pořadatelů a hlavně 
samotných účastníků řadí  
k nejmasovějším humanitárním 
a charitativním akcím v celé 
republice.

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

Neméně důležitým kladem je  
i aktivní účast většiny dárců. Ti 

nejenže mohou přispět na dobrou 
věc, ale také zúčastněním se 
některé z aktivit projektu dělají  
i mnoho prospěšného pro zdraví 
své, ale i svých blízkých.

Mezi unikátní patří i čistota  
a průhlednost hospodaření s dary. 
Veškeré darované prostředky 
předáváme konkrétním 
organizacím. To znamená, že 
předáme 100 % vybrané částky. 
Do struktury projektu „Skutky 
naděje“ patří: Běh naděje, Golf 
naděje, Kolo naděje, Tenis naděje 
a Krása naděje.

Byly vybrány dvě hlavní aktivity, 
na které bude projekt přispívat: 

a) sbírka věnovaná na boj proti 
rakovině b) sbírka věnovaná na 
podporu volnočasových aktivit 
mládeže, hendikepovaných  
a geneticky nemocných dětí 

Naše sbírka 17. 9. 2015, 
podpořená aktivním pohybem,  
bude věnována na výzkum 
rakoviny jako v minulých dvanácti 
letech. 

Zapojení do charitativních
 projektů

Principy Běhu naděje se pro rok 
2015 nemění. 

Hlavním organizátorem se stala 
společnost Levity, a. s., která se 
podílí na pořádání sportovních 
a společenských akcí, včetně 
organizace BN.

Spoluvyhlašovatelé jsou: Česká 
onkologická společnost České 
lékařské společnosti, Český klub 
Fair Play, generálním partnerem 
projektu je ERBIA HOLDING 
a.s., JUS group.

Odborný partner: Liga proti 
rakovině Praha.

Co je Běh naděje? 
Dobrovolná humanitární akce 
spojená s veřejnou sbírkou 
charakterizovaná hledisky: 

Finančním – získat finanční 
prostředky na výzkum rakoviny. 
Solidárním – vyjádření soucítění 
s nemocnými. Preventivním 
– pravidelným pohybem  
a správnou životosprávou udělat 
něco pro své zdraví a předcházet 
onkologickým i ostatním 
civilizačním onemocněním.

Jedná se o běh nesoutěžní. Trať 
je možno absolvovat jakýmkoliv 
způsobem, během, joggingem, 

na invalidním vozíku, na kole, na 
kolečkových bruslích, s kočárkem, 
se psem, prostě bez omezení. 
Je pro občany všech věkových 
kategorií, od novorozenců po 
seniory. 

Všechny prostředky získané od 
účastníků akce jako dar v rámci 
veřejné sbírky jsou věnovány 
na výzkum rakoviny podle 
rozhodnutí nezávislé grantové 
komise. 

Informace o BN na internetu: 
www.behnadeje.cz

I v letošním roce získala licenci  
k pořádání této akce a uskutečnění 
sbírky do roku 2016 SOŠ a SOU 
Vlašim, Zámek 1. 

Zveme vás na Běh naděje, 
který proběhne dne  
17. 9. 2015 v prostorách 
nádherného zámeckého parku  
a školy od 13 hodin. Zveme 
Vás již na šestnácté setkání 
s během, s hudbou, s přáteli,  
s různými pohybovými aktivitami 
a sportem.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková  
& Ing. Vladislav Novotný

technický vedoucí 
a ředitel Běhu naděje.
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Focení tříd na konci školního roku - Vlašim
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Focení tříd na konci školního roku - Tehov

Už jste viděli naše nové internetové stránky?
Podívejte se a dejte nám vědět, jak se Vám líbí.

www.sosasou-vlasim.cz
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Chovatelský den ve Zdislavicích i s naší účastí
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Ve čtvrtek 18. 
června proběhl  
v sídle 
s p o l e č n o s t i 
VOD Zdislavice 

15. chovatelský den se soutěžní 
přehlídkou skotu, kterou 
zastřešovala firma CRV Czech 
Republic s. r. o.

Od ranních hodin tak byla 
možná nejen prohlídka expozic 
vystavovatelů s agro tématikou 
(zemědělská technika, pěstitelství, 
chovatelství...), ale také prohlídka 
velkého množství skotu (plemen 
C a H), které bylo představováno 
veřejnosti v menším výběhu  
v přilehlé zahradě.

Celý den navíc v hlavním sále 
probíhaly besedy na nejrůznější 
témata z oblasti pěstitelství  
a chovatelství. 

Na hladký průběh celého 
výstavního dne bděl  
s nadhledem profesionála pan  
Ing. František Škrle, předseda 
VOD Zdislavice. 

Protože máme s VOD Zdislavice 
úzké vazby, nechyběli zde 
ani naši žáci. Ti se celý den  
starali pod vedením učitelky 
odborného výcviku paní  
Jany Doubové o bezproblémový 
servisu občerstvení všem 
příchozím. 

Žáci si tak v praxi vyzkoušeli, 
a někteří dokonce poprvé, 
cateringové služby, které naše 
škola nabízí.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon 

V pondělí 22. června se v obřadní 
síni vlašimského zámku konalo 
slavnostní předání výučních listů   
úspěšným absolventům oborů 
vzdělání Kuchař - číšník, Cukrář, 
Potravinářská výroba, Opravář 
zemědělských strojů. 

Ředitel školy, Ing. Vladislav 
Novotný, pogratuloval žákům  
k jejich úspěšnému absolvování 
učebního oboru. 

Před zraky jejich rodičů a blízkých 
jim také popřál spousty úspěchů 

v dalším profesním i osobním 
životě.

Poté žáci dostali z rukou 
svých třídních učitelek výuční 
listy, vysvědčení  a Europassy  
(osvědčení o vzdělání, které 

je uznávané v rámci celé EU). 
Ti jim na oplátku za jejich 
trpělivost a snahu během třech 
let vzdělávání předali spousty 
krásných květin.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon 

Střípky ze slavnostního předávání výučních listů
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Vyhodnocení školní FOTOSOUTĚŽE
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V minulém čísle jsme vyhlásili školní 
FOTOSOUTĚŽ pro každého z Vás o velmi 
zajímavé ceny.

Celkem dorazily pouze 4 fotografie od 
našich žáků a 7 fotografií z kategorie 
„veřejnost“, což je veliká škoda. Museli 
jsme tedy upravit pravidla hlasování  
a spustili pouze jejich elektronickou verzi. 
Kdokoli tak měl možnost během týdne 
vybrat právě tu svou „nej“ fotku měsíce 
května.

A jak celé hlasování dopadlo?

kategorie žáci naší školy: 
1. místo - Tomáš Coufalík (987 hlasů)
2. místo - Tereza Karbanová (691 hlasů)
3. místo - Sabina Rzounková (94 hlasů)

kategorie veřejnost: 
1. místo - Monika Vöglerová (572 hlasů)
2. místo - Jitka Veselková (326 hlasů)
3. místo - Tereza Veselá (214 hlasů)

Celkem bylo rozděleno úctyhodných  
3074 hlasů.

V pátek 12. června proběhlo v dopoledních 
hodinách v naší škole slavnostní předání 
cen, kterého se zúčastnili až na Terezu 
Veselou, která měla jiné povinnosti, 
všichni. Gratulujeme  tímto ještě 
jednou všem výhercům i zúčastněným  
a věříme, že se do příští fotosoutěže zapojí 
znovu a přidají se k nim třeba i jejich 
spolužáci či známí.

1. místo - T. Coufalík

2. místo - T. Karbanová

3. místo - S. Rzounková

1. místo - M. Vöglerová

2. místo - J. Veselková 3. místo - T. Veselá

Děkujeme partnerům soutěže, firmě 
Big Shock Energy a Fajnparty.cz za 
dodání cen pro tři nejlepší v každé 
kategorii.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Odborný seminář Ireks-Enzyma

Dne 12. 5. 2015 se konal v obci 
Zichovec, která leží nedaleko města 
Slaný, odborný cukrářsko-pekařský 
seminář firmy Ireks-Enzyma pod 
záštitou velkoodběratele a zároveň 
dodavatele cukrářských surovin 
firmy „Pešek-Rambousek“. 

Seminář byl rozdělen do dvou 
částí a to: cukrářské a pekařské.

 
 

První část semináře byla 
zaměřena především na výrobu 
zákusků klasickým způsobem, ale 
také i za využití přípravků, které 
usnadňují a urychlují výrobu. 
Zde nás zaujala výroba rolády 
Palermo, která nahrazuje klasický 
cukrářský výrobek „karamelový 
větrník“. 

 
 
 

Roládu připravíme tak, že pálenou 
hmotu rozetřeme na pečící fólii 
nebo papír.  Na vychladlý plát 
střídavě stříkáme žloutkovou  
a karamelovou šlehačku. Stočíme 
do rolády a necháme ztuhnout.

V pekařské části se firma zabývala 
výrobou chlebů a bezlepkového 
pečiva.

Jsme rádi, že jsme se tohoto 
odborného semináře mohli 

zúčastnit, zároveň poděkovat  
za pozvání a vzornou spolupráci 
firmě „Pešek-Rambousek“, který 
je zároveň naším sponzorem 
při soutěži „O POHÁR 
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ“. 

Všechny nově získané poznatky 
využijeme při výuce při odborném 
výcviku.

text: učitelé OV v cukrárně
foto: Hana Hoffmannová DiS.

BEH NA BLANÍKˇ
zimní

Poslední hodina Tělesné výchovy

Třetí ročníky tříletých oborů 
Kuchař - číšník své vzdělávání 
ukončovaly k 29. 5. 2015.

Počasí nám v hodinách TV moc 
nepřálo, klasifikace druhého 
pololetí byla již uzavřena, mnozí 
žáci onemocněli, tak se nás sešlo 
pouhé torzo třídy k posledním 
hodinám Tělesné výchovy.

Proto jsme využili jinou formu 
výuky k provedení hodin.  
A zahráli si turnaj ve badmintonu.

Chladno a vítr nevadil účastníkům 
ve snaze o co nejlepší výsledek.

S Tělesnou výchovou jsme se tudíž 
rozloučili důstojně.

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Odborné exkurze našich cukrářů

Pekárna a cukrárna Benea s. r. o. Mokate, Votice

Dne 6. 5. 2015 se stala cílem 
odborné exkurze, v pořadí již 
počtvrté, benešovská pekárna  
a cukrárna Benea s. r. o. 

Po převléknutí do bílých 
pracovních oděvů proběhlo 
uvítání a rozdělení do dvou 
skupin. Dva zaměstnanci  
– odborníci z praxe, si skupiny 
postupně vyměnili a provedli 
jednotlivými provozovnami,  
o kterých žáci získávají teoretické 
znalosti v rámci odborných 
předmětů.

Prohlídka byla opravdu podrobná, 
vždy začínala ve skladu surovin, 
vedla do jednotlivých částí,  
do pekárny a cukrárny. 

V pekárně žáci měli možnost 
vidět v provozu kontinuální linku 
na výrobu chleba, běžného pečiva, 
tvarovací linku na jemné pečivo, 
balící stroje a mnoho dalších 
zařízení. 

Opravdu velkým zážitkem 
bylo možné vidět, jak pomocí 
pneumatické dopravy – tlakem 
vzduchu se dopravují sypké 
suroviny ze skladu v přízemí 
přímo do díže v pekárně o patro  
 

výše. Zde se těsto zadělává, 
tvaruje, peče a expeduje. 

Velké očekávání žáků oborů 
Cukrář a Potravinářská výroba 
prvních a třetích ročníků  
naplnila prohlídka cukrářské 
dílny. 

K překvapení žáků to byl mnohem 
větší prostor, než ,,ten školní“, 
rozdělen na teplou a studenou 
část. 

Zde nejvíce zaujal stroj na 
roztírání roládových plátů, 
trezírování pálené hmoty, 
potahování výrobků čokoládovou 
polevou i odřezávací stroj  
na pevná těsta.

Brzké vstávání se všem vyplatilo, 
žáci tak získali řadu nových 
zajímavých informací z oboru, 
které uplatní při výuce odborných 
předmětů, třetí ročníky  
u závěrečných zkoušek. 

Děkujeme tímto řediteli firmy 
Benea s. r. o., panu Stuchlíkovi, 
za vstřícný přístup a umožnění  
této zajímavé exkurze.

text & foto: Bc. Monika Vöglerová  
&  Jaroslava Kršková

Dne 18. května 2015 jsme navštívili 
firmu Mokate ve Voticích. Jely jsme 
společně dvě třídy 3. CU a 3. CK 
s doprovodem našich učitelek Bc. 
Moniky Vöglerové a Jaroslavy 
Krškové. 

Sraz jsme měli v Benešově, na 
vlakovém nádraží v 7:30 ráno, 
kde nám potom jel vlak do 
Votic. Z Votic jsme šli pěšky  
do provozovny, která nebyla 
daleko. Uvítání proběhlo  
v zasedací místnosti panem 
ředitelem Ing. Stolařem, kde 
jsme se museli převléknout do 
jednorázových obleků a vzít si 
síťky. Veškeré prstýnky, řetízky  
i jednoduché  náušnice musely jít 
pryč. 

Pak jsme byli rozděleni na dvě 
skupiny. 3. CU šla společně  
s paní učitelkou na Technologii  
a 3. CK s paní učitelkou na 
Odborný výcvik. 

My jsme nejdříve navštívili 
pražírnu kávy, kde nám  
vše paní průvodkyně podrobně 
vysvětlila a odpovídala na veškeré  
naše dotazy. Viděli jsme zařízení, 
kde se praží a chladí káva,  
tyto informace jsme už znali  
z výuky ze školy a zde bylo  

možné spatřit vše na vlastní  
oči.

Dále jsme se šli podívat jak  
se připravuje perníkové těsto 
a pečou perníkové korpusy.  
S druhou skupinou šla Jaroslava 
Kršková a ti šli opačným směrem 
než my, ale prošli jsme obě 
skupiny stejné provozy. 

Protože to byla naše poslední 
exkurze před závěrečnými 
zkouškami, došlo na dotazy,  
z 3. CK nejvíce od Lucie Javorské 
a Radky Týcové, což bylo přínosné 
i pro ostatní, co se neměli odvahu 
zeptat. Zajímavá byla také výroba 
dětských piškotů a oplatkových 
plátů, které se hned po  
upečení chladily, plnily, polévaly, 
řezaly, chladily a balily – jako 
tatranky. 

Exkurze byla opravdu zajímavá. 
Nedokázali jsme si představit,  
že na pohled ,,malá firma“, dokáže 
vyrobit tak velký sortiment  
a množství výrobků. Obdivuhodná 
je práce zaměstnanců, která není 
vůbec jednoduchá, jak jsme 
všichni zjistili.

text: Petra Míková, 3. CU
foto: Bc. M. Vöglerová &  J. Kršková

O
dborné exkurze našich

 cukrářů
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Atletika uzavřela letošní sportovní školní rok
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ok Dne 3. 6. 2015 se na atletickém 

oválu, na nově zrekonstruované 
tartanové dráze, sešli žáci SŠ 
při posledním sportovním klání  
v letošním školním roce. 

Atletika patří mezi tradiční sporty, 
kterým se střední a základní školy 
věnují. 

V kategorii dívek se zúčastnilo  
z okresu Benešov 5 škol. Startovali 
žáci a žákyně prvních až třetích 
ročníků. Mezi dívkami kralovaly 
reprezentantky Gymnázia 
Benešov se 122 body, které svedly 
boj s Gymnáziem Vlašim se 113 
body. 

Obě školy se od ostatních bodově 
vzdálily, 3. místo obsadila 
Obchodní akademie Vlašim se 47 
body.  Naše dívky i přes veškerou 
snahu a individuální úspěchy se 
umístily na 5. místě s 25 body, 
ale vzhledem k tomu, že školu 
reprezentovalo jen 6 dívek, tak je 
to úspěch. 

Musíme vyzdvihnout 1. místo 
Nikol Moravjakové ze 3. CU  
 

ve vrhu koulí, kde osobním 
nejlepším výkonem zvítězila mezi 
16 účastnicemi, a to výkonem  
9,90 m. 

Další kvalitní výkon 
předvedla Barbora Moravcová  
z 1. KM v běhu na 1 500 m, 
kde se umístila na 7. místě. Ze  
17 dálkařek se na hezkém  
9. místě umístila Lenka Dvořáková  
z 1. KA.

V kategorii chlapců se závodu 
zúčastnilo 7 škol. Po několika 
letech jsme sváděli urputné 
atletické souboje o přední 
umístění. 

Zvítězila ISŠT Benešov s 85 body, 
na 2. místě skončili naši zástupci 
SOŠ a SOU Vlašim s 81 body a na 
3. místě Gymnázium Vlašim se  
78 body. 

Tento úspěch naší školy zaručovala 
vyrovnanost reprezentantů, kteří 
do finálových bojů postupovali 
vždy ve dvojicích, a tudíž 
jsme získávali vysoké bodové 
hodnocení. 

Za zmínku stojí vítězství v běhu  
na 100 m Dominika Vlasáka  
z 1. NP za výkon 11,40 s, Duška 
Josefa z 1. KA za 11,70 s a Filipa 
Zváry za 11,96 s. 

Tyto časy dávaly naději na pěkné 
umístění ve štafetovém závodu  
4 x 100m a chlapci opravdu 
dokázali zvítězit vynikajícím 
výkonem 47,14 s z deseti 
startujících štafet. 

Z odloučeného pracoviště  
v Tehově se soutěže zúčastnili  
4 chlapci. 

Velmi hodnotný výkon předvedl 
František Hlaváček v běhu  
na 800m, kdy z 23 běžců se umístil 
na 4. místě a Dušek J. na 6. A Vičar 
D. na 8. místě. 

Ve sluneční výhni zaslouží 
poděkování běžcům na 3 000 m 
trati, Jakub Furbacher doběhl na 
6. místě a Ondriga Jiří z Tehova  
na 8. místě. 

O další umístění na „bedně“  
se postaral Kozel Tomáš z 1. NP  
 

ve skoku dalekém, kdy s výkonem  
554 cm skončil na 3. a Vičar 
Dominik na 8. místě s 514 cm  
z 26 účastníků. 

Další body přineslo umístění 
T. Kozla na 6. a V. Štekra na  
8. místě ve skoku vysokém. 
Finálové umístění a o kvalitní 
body se postarali koulaři  
D. Vlasák na 7. a P. Hroník na  
8. místě. 

Počasí nám přálo, byl krásný 
slunečný den a pro naši školu  
i slunečné výsledky. 

Nezbývá než všem reprezentantům 
školy poděkovat za aktivní účast  
a velmi dobré sportovní  
výsledky. 

Věřím, že ve stejném složení  
se setkáme při prvních atletických 
závodech v novém školním roce  
v září 2015.

text & foto:  
Mgr. Jarmila Vaníčková

učitelka TV
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Netradičně pojatý odborný výcvik

Sladký recept pro Vás

Broskvový dort
doba přípravy 50 minut + chladnutí

Suroviny na jednu formu:

Na korpus: 
200g cukrářských piškotů, 125 g 
másla.

Na náplň: broskvový kompot 
(hmotnost po odkapání  
480 g), 500 g polotučného tvarohu, 
150 g bílého jogurtu, 50 g cukru,  
1 balíček vanilínového cukru, 50 ml 
šťávy z kompotu, 6 lžic višňového 
džemu, 1 balíček želatinového 
ztužovače, 100 ml vlažné vody.

Na ozdobení: lístky máty.

Postup: 
Na přípravu korpusu 
vložíme cukrářské piškoty do 
mikrotenového sáčku, dobře 
uzavřeme a pomocí válečku 
rozdrtíme. Odebereme 2 lžíce 
a odložíme stranou. Máslo 
rozpustíme, přidáme rozdrcené 
piškoty a promícháme. Na podnos 
umístíme papír na pečení a okraj  
z dortové formy. Směs vložíme 
do formy. Pomocí polévkové lžíce 
přitlačíme a vytvoříme tenký 
korpus. Korpus vložíme nejméně 
na 20 minut do chladničky. 

Na přípravu náplně necháme na 
sítku odkapat kompot a šťávu 

zachytíme. Čtyři půlky broskví 
nakrájíme na kostky a odložíme 
stranou. 

Ostatní broskve rozmixujeme. 
Tvaroh, jogurt, cukr, 
vanilínový cukr, šťávu  
z kompotu, rozmixované 
broskve a lžíci višňového džemu 
smícháme. Ztužovač připravíme  
s vodou podle návodu a vmícháme 
do směsi. 

Korpus ponecháme na podnosu 
(okraje formy neodstraňujeme)  
a zespodu korpusu vytáhneme 
papír na pečení. 

Na korpus rozetřeme 5 lžic 
džemu, přitom necháme 1 cm 
volného okraje. 

Polovinu nakrájených broskví 
rozložíme na džem a zalijeme 
náplní. 

Dort uložíme do chladničky 
nejméně na 3 hodiny, nejlépe přes 
noc. 

Povrch dortu ozdobíme 
zbylými broskvemi, posypeme 
rozdrcenými piškoty a dozdobíme 
lístky máty.

recept: H. Hoffmannová, DiS. 
foto: www.ceskatelevize.cz

N
etradičně pojatý odborný výcvik

Sladký recept pro Vás

Dne 18. června jsme měli na 
odloučeném pracovišti SOŠ  
a SOU Vlašim v Tehově 
plánovanou odstávku dodávky 
elektrické energie.

Díky tomuto omezení žáci  
z oboru Stravovací a ubytovací 
služby nemohli vařit v kuchyni, 
tak paní Kadeřábková, UOV, 
vymyslela náhradní plán, 
„grilování u domova mládeže“.

Tento nápad se nám moc líbil  
a s radostí jsme návrh přijali.

Den předem jsme si připravili 
kuřecí maso, kde jsme si zároveň 
vyzkoušeli i vykosťování kuřecích 
stehen. Maso jsme naložili do 
marinády a dali odležet. 

Druhý den ráno jsme si  
k masu připravili zeleninu  
a brambory, které jsme zabalili 

do alobalu společně se sýrem. K 
bramborám jsme ještě připravili 
česnekový dip a mohli jsme 
vyrazit grilovat. Než jsme se my 
dívky převlékly, náš spolužák 
Ondra se dal do sběru dřeva  
v přilehlém lese.

Poté jsme společně rozdělali oheň 
a mohli začít grilovat. Jako první 
jsme dali na gril zeleninu do 
alobalových tácků, po chvilce naše 

naložené maso a na závěr jsme 
dali rozpéct brambory v alobalu. 

Vaření v přírodě se nám velmi 
líbilo a bylo pro nás poučné. 
Všechny připravované chody 
se nám s pomocí paní učitelky 
Kadeřábkové povedly a moc nám 
chutnaly.

text: E. Reichertová, 
A. Červeňáková, E. Říhová
foto: Monika Kadeřábková
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