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Ve čtvrtek 8. října se uskutečnil  
v prostorech SOŠ a SOU VLAŠIM  
a MUZEA PODBLANICKA již  
9. ročník celorepublikové 
gastronomické soutěže pro žáky 
středních škol. Letošního ročníku  
se zúčastnilo 11 středních škol  
a učilišť z celé České republiky. Celkem  
ve čtyřech kategoriích soutěžilo  
53 žáků.

Výborné umístění našich žáků ve všech 
soutěžních kategoriích znamenalo 
pro tým SOŠ a SOU Vlašim celkové 
ocenění ABSOLUTNÍ VÍTĚZ.

Příspěvek našich žáků 
V obhajobě slavnostních tabulí 
soutěžilo 6 družstev z různých škol. 
Naše společné téma bylo ,,živly“. Naši 
školu  v tomto oboru reprezentovali 
Karolína Matějková a Jan Beránek, 
soutěžili s tabulí s názvem ,,Ledové 
království“.

Odbornou porotu tvořili zaměstnanci 
Aquapalace Praha a pan Oldřich Smrž 
z vinárny U Blanických rytířů. Komise 
nejdříve hodnotila, jak jednotlivé 
dvojice prostírají své tabule, a poté 
přišla na řadu obhajoba.

Na stupni vítězů se na 3. místě umístili 
žáci ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, 
na 2. místě žáci OA a SOŠ cestovního 
ruchu Choceň a na 1. místě SOŠ a SOU 
Vlašim, Zámek 1.

text: Bc. Martin Zvára 
& Karolína Matějková (1. NP)

foto:  Bc. Ondřej Pojmon
více fotek na www.sosasou-vlasim.cz 

Umístění žáků SOŠ a SOU Vlašim:
kategorie kuchař – teplá kuchyně:  

Michaela Houdová – stříbrné pásmo

kategorie kuchař – studená kuchyně:  
Kristýna Kuklíková – stříbrné pásmo

kategorie cukrář – cukrářský výrobek (dort): 
Dagmar Stejskalová, Nikola Kratochvílová  

– stříbrné pásmo

kategorie číšník – příprava slavnostní tabule: 
Karolína Matějková a Jan Beránek  

– 1. místo ve zlatém pásmu
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8. ročník Běhu naděje proběhl na výbornou

8. ročník sportovně společenské 
humanitární akce inspirované 
během Terryho Foxe, který  
v ČR úspěšně probíhal v letech  
1993–2007, a na nějž Běh naděje 
volně navazuje, zorganizovala  
SOŠ a SOU Vlašim ve čtvrtek  
17. září.

Dobrovolná humanitární akce je 
spojena s veřejnou sbírkou, kterou 
žáci školy úspěšně prováděli 
v den konání běhu zároveň  
s pozvánkou na toto setkání.  
I v letošním roce je Běh naděje 
součásti celorepublikového 
projektu „Skutky naděje“, kde 
je tento běh zařazen.  Jedná 
se o 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.

V den konání nám počasí přálo. 
Zažili jsme poslední letní velmi 
teplý den. Trasy dlouhé 1150 m, 
2 400 m a 3000 m byly vyznačeny 
již dopoledne, stánky postaveny, 
prostory pro pohybové hrátky 
připraveny, hudba zvala kolem 

jdoucí, hlasatelka vysvětlovala 
historii běhu ve Vlašimi a v ČR, 
stoly s občerstvením zvaly pestrou 
škálou různých dobrot, celá 
škola připravena a organizátoři 
BN netrpělivě vyhlíželi první 
účastníky. Do parku přicházela 
mládež, rodiny s malými dětmi, 
žáci základních a středních škol, 
sportovci i důchodci. Zástupci 
VZP ve svém stánku měřili tep, 
tlak a hmotnost tukové zásoby 
v našich tělech. Stánek Městské 
policie Vlašim nabízel ukázky 
vybavení policistů, pomůcky, 
které používají ke své práci, 
na vše si děti mohly sáhnout, 
vyzkoušet, sednout do služebního 
vozidla a popřípadě i zahoukat 
sirénou. Účastníci si mohli 
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, 
zabezpečenou Sportovním 
střeleckým klubem ve Vlašimi, 
střelbu z luku, obratnost na 
trampolíně a různá pohybová 
cvičení. ZUŠ ve Vlašimi předvedla 
4 vystoupení půvabných 
mažoretek, které v letošním roce 
slaví 25 let. Jejich náročné sestavy 
poutaly pozornost všech diváků. 
V letošním roce se běhu zúčastnila 
především mládež a děti ze ZŠ.

Absolvovali jsme 6 vln běhů, 
které startovali a krátkým 
komentářem provázeli osobnosti 
města v čele se starostou  
Mgr. L. Jeništou, ředitelem 
SOŠ a SOU Ing. V. Novotným,  
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s ředitelkou ZŠ Sídliště  
Mgr. O. Šťastnou, zástupcem 
Městské policie Vlašim,  
s ředitelem ZŠ Vorlina  
Mgr. Jíšou a poslední vlnu běhu 
odstartovala Mgr. J. Vaníčková, 
vedoucí BN. Právě poslední běh 
spojil výkonnostní běh Rungo.
cz, který organizuje a zajišťuje  
Bc. O. Pojmon, s pohybem 
zdravotně znevýhodněných 
klientů RÚ Kladruby  
a maminkami s kočárky. Zde  
se ukázala hlavní myšlenka 
Skutků naděje.

Učitelky odborného výcviku 
nabízely kuchařské a cukrářské 
výrobky našich žáků. Žáci 
ubytovaní v DM spolu  
s vychovatelkami zajišťovali 
hladký průběh pohybových  
a obratnostních cvičení.

Osmý ročník přišlo podpořit 
469 účastníků, dalších  
200 přispělo do sbírkových 
kasiček. Mnozí se zúčastnili 
pohybových aktivit, ale nepřispěli 
do kasiček, předpokládáme tak, 
že běhalo přes 500 účastníků. 
Na výzkum rakoviny v českých 
a moravských výzkumných 
ústavech jsme přispěli skvělou 
částkou 20 011 Kč.

Nemůžeme zapomenout 
poděkovat sponzorům, bez 
kterých bychom nemohli 
nabídnout účastníkům 
odměnu za příspěvek formou 

propisovací tužky, odznaků, čepic, 
bezpečnostních blikaček, odrazek 
a triček s jedinečným logem Běhu 
naděje. Především pedagogickým 
pracovníkům SOŠ a SOU Vlašim, 
firmám Sellier & Bellot a.s, 
Město Vlašim, VZP Benešov, 
lékárnám Vlašim, Rehaspol 
Blábolová, Turek Vlašim, Vávra 
Vlašim, Krunert – Metal, DDM 
Vlašim, Respo poháry Slabý 
Vlašim, Spolkový dům, Pentar a.s.  
a rádio Blaník, které nám postavilo 
symbolickou bránu a ve svých 
zprávách zvalo všechny k Běhu 
naděje. Poděkování patří také 
všem účastníkům a přispívajícím, 
kteří s námi strávili příjemné 
smysluplné odpoledne.

Běh naděje lze charakterizovat 
jako součást moderního životního 
stylu spojeného s aktivním 
pohybem a tendencí nepoužívat 
návykové látky. Tato akce dále 
symbolizuje trvalou podporu 
nádorové prevence tím, že poutá 
zájem veřejnosti na aktuální 
onkologickou problematiku.

Věříme, že při 9. ročníku se všichni 
společně setkáme v zámeckém 
parku a pohybem podpoříme své 
zdraví.

NON EST VIVERE,  
SED VALERE  VITA EST

„NIKOLIV ŽÍT,  
BÝT ZDRÁV JE ŽIVOT“

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



4 Školní zpravodaj 09-10/2015

Výlet na Velký Blaník se líbil

Posezení u táborového ohně

Dny Prahy v Kodani s účastí SOŠ a SOU Vlašim

Dne 24. září se žáci domova 
mládeže v Tehově zúčastnili 
výletu na rozhlednu Blaník. Bylo 
vybráno 16 žáků z prvních ročníků 
a představte si, většina z nich tam 
byla poprvé, takže měl výlet velký 
úspěch.

Velký Blaník je dominantou 
krajiny kolem Louňovic  
pod Blaníkem asi 10 km jižně  
od Vlašimi. Má velmi významnou 
vazbu k české historii. Úbočí 
Velkého Blaníku je přírodní 
rezervací. Je tu pěkná naučná 
stezka, doplněná řadou 
infopanelů. Stezka má 14 zastavení 
a ještě dalších 17, řešených 
zábavnou formou pro děti. Velký 
Blaník se nachází 638 m nad 
mořem a na vrcholu je rozhledna, 
která je viditelná už zdaleka. Kdo 
se chce podívat dolů a odměnit 
se krásným výhledem po okolí, 
musí překonat 107 dřevěných 
schodů. Tato rozhledna tu stojí od 
roku 1941. Podle pověsti se v hoře 
ukrývá svatováclavské vojsko, 
které přijde českému národu na 

pomoc v hodině nejtěžší. Národu 
bude nejhůře, až se zazelená suchý 
dub na vrcholu hory, přeteče voda 
ve studánce pod dubem a otevře 
se Veřejová skála, z níž vojsko 
vyjede na pomoc naší vlasti.

Na zpáteční cestě jsme ještě 
navštívili novou geologickou 
expozici, kde se mohou návštěvníci 
seznámit s geologickou minulostí 
Podblanicka a s využitím jejího 
přírodního bohatství. Naleznou 
zde rovněž 21 vzorků hornin  
z okolních lomů spolu s popisem 
jejich složení. Expozice je součástí 
naučné stezky S rytířem na 
Blaník, která vede přes vrchol 
Velkého Blaníku k Louňovicím 
pod Blaníkem.

Výlet se všem líbil  
a už se zajímali, kam se pojede 
příště. Poděkování patří také panu 
Zdeňku Novotnému, který nás do 
Louňovic pod Blaníkem ochotně 
dovezl.

text & foto: Bc. Marie Vítková

V rámci mimoškolní činnosti žáci 
ubytovaní na domově mládeže 
přivítají každou příležitost  
ke změně. 

Využili jsme ještě pěkného počasí 
a v úterý 13. října jsme uspořádali 
opékání špekáčků. K tomuto nám 
velmi dobře posloužilo ohniště, 
které vyrobili na konci školního 
roku spolužáci z učebního oboru 
Opravář zemědělských strojů.

Žáci ochotně došli pro dřevo  
a začali jsme opékat. Všem 

chutnalo, i když někteří zvolili 
studenou variantu večeře. 
Celé odpoledne proběhlo  
v příjemné atmosféře, všichni  
si popovídali a objevily  
se i nesmělé pokusy o zpěv. 

Slušelo by se poděkovat paní 
Vesecké, vedoucí stravování, 
za nákup a přípravu balíčků. 
Podobné akce jsme se rozhodli 
pořádat častěji, protože  
se domníváme, že slouží  
k utužování kolektivu.

text & foto: Jaroslava Kršková

Ve dnech 15. – 20. září 2015  
se v dánském hlavním městě 
uskutečnil kulturní festival „Dny 
Prahy v Kodani“. Akce byla 
zorganizována Magistrátem 
hlavního města Prahy  
ve spolupráci s kodaňskou 
komunitou a Velvyslanectvím 
České republiky v Dánsku.

Vrcholem festivalu byl Den Prahy 
v Tivoli, který proběhl v sobotu 
19. září. V prostorách otevřeného 
pavilonu Harmoni-pavillonen 
byl pro návštěvníky přichystán 
bohatý kulturní program. Divadlo 
Spejbla a Hurvínka vystoupilo  
s pásmem krátkých scének, 
jež byly opakovány několikrát  
v průběhu dne. O hudební 
zpestření se postaral Pražský 

hradčanský orchestr, který 
posluchačům představil českou 
lidovou hudbu. 

Součástí Dne Prahy v Tivoli byla 
i ochutnávka pražské šunky, 
českého piva a tradičních českých 
koláčků. Den proběhl v příjemné 
atmosféře a za vysoké účasti 
jak Dánů, tak i českých krajanů 
žijících v Dánsku.

Koláče, které se na této akci 
podávaly, byly výrobkem 
učňovské cukrárny SOŠ a SOU 
Vlašim. Stánek, ve kterém  
se celý den krájela pražská šunka, 
zajišťoval Bc. Martin Zvára.
 

text & foto: Bc. Martin Zvára
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Běháme s BK Tour

Běhám
e s BK

 Tour

Tradiční sportovní soutěž pořádaná  
s partnerem BK Tour Hradec Králové  
pod značkou „Běháme s BK Tour“ a s mottem 
„Doběhni si do republikového finále a získej 
poukaz pro svoji třídu na výlet zdarma“.  
4. ročník okresního přeboru základních  
a středních škol zorganizovala SOŠ  
a SOU Vlašim, Zámek 1 ve středu  
30. září v nádherném zámeckém parku,  
ale na velmi obtížných běžeckých tratích. Soutěž  
je organizována ASŠK ČR, která slaví 24 let 
činnosti a organizuje volný čas dětí a mládeže 
na školách.

Přespolní běh patří v podzimním období mezi 
závěrečné atletické disciplíny. Je nenáročný  
na materiální vybavení, ale velmi náročný 
na fyzickou a tudíž i na psychickou zátěž. 
V terénu každý účastník běhu musí bojovat  
se svými silami a je na něm, jak 
si je rozvrhne, jakou má vůli  
a cílevědomost k překonání svých vlastních 
možností. Musím podotknout, že jsme 
viděli bojovnost, doběh i přes zranění  
a pády v náročném a těžkém terénu. 

Chlapci podle věku běželi 5000 m  

a 2000 m, dívky 3000 m a 1500 m s náročným 
převýšením po nových upravených stezkách  
v zámeckém parku. Všichni účastníci  
(140 závodníků) zaslouží obdiv a pochvalu  
za dokončení přespolního běhu 
sice na suché a pevné, ale kopcovité 
trati a za velmi chladného počasí  
s nepříjemným větrem.

Vítězné školní kolektivy s právem reprezentovat 
okres Benešov, se zúčastnily Krajského 
finále, které proběhlo 7. října v Kolíně,  
s dalším možným postupem na mistrovství 
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Benešovská desítka i s naší účastí
Dne 13. září se konal v Benešově 
2. ročník Benešovského běžeckého 
festivalu, kterého se zúčastnila 
také skupina sedmi žáků prvního 
ročníku oboru Kuchař - číšník  
a dva učitelé odborného výcviku.

Žáci a učitelé ovšem nebyli v roli 
běžců, ale zajišťovali občerstvení 
pro účastníky závodu a jejich 
doprovod.

Tak jako při předchozím ročníku, 

tak i letos nabízela SOŠ a SOU 
Vlašim ve svém stánku sortiment 
teplých pokrmů, nápojů  
a cukrářských výrobků 
vyrobených žáky školy. Všem 
patří veliký dík, že si i o víkendu 

udělali čas a prezentovali školu 
při jedné z největších sportovních 
akcí podzimu na Benešovsku.
 

text: Bc. Martin Zvára

republiky v Hradci Králové.  
Ti nejlepší mohou 
reprezentovat Českou republiku  
na mistrovství světa v Maďarsku. 

Naši školu zastupovalo  
6 chlapců a 1 dívka. 

Chlapci vyrovnaným výkonem 
na trati 5000 m nakonec  
v soutěži družstev obsadili  
3. místo, blahopřejeme a děkujeme 
T. Říhovi, M. Vondrákovi,  
M. Hergesellovi a D. Vičarovi  
za úspěšnou reprezentaci školy.

Poděkování patří pedagogům, kteří  
se svými žáky přišli 4. ročníku 
běhu zúčastnit, atletickému 
týmu rozhodčích v čele  
s Mgr. Jiřím Říhou, kteří  
ve svém volném času provedli 
profesionální práci rozhodčích, 
dále kolegovi Mgr. J. Jaklovi 
za připravené a označené tratě  
a nakonec velké poděkování panu  
Bc. O. Pojmonovi, který 
zprostředkoval startovní 
nafukovací bránu rádia Blaník, 
vypořádal se s elektronickým 
zápisem výsledků a ještě 
účastníkům zpříjemňoval 
hudbou dobu čekání na výsledky 
či relaxaci před během, vytiskl 

jedinečné a originální diplomy 
reprezentující naši školu a také 
startovní čísla, která zůstala 
běžcům na památku. Třídy  
3. KB a 2. KM velmi pomohly  
při organizaci tohoto dne.

Vypadá to, že přespolní běh má 
již v okrese Benešov tradici,  
na kterou navazují další běžecké 
aktivity dospělých. Musíme 
podotknout, že je to jedna 
z možností, jak pohybem 
bojovat proti civilizačním 
nemocem naší doby. Je nejen na 
pedagogických pracovnících,  
ale i na všech dospělých, 
rodičích, aby motivovali své děti  
k jakémukoliv pohybu.

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

výsledková listina  
a fotky z celého závodního dne 

jsou ke stažení na webu  
www.sosasou-vlasim.cz
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N
etradičně tradičně

Ve dnech 9. – 10. října 2015 pořádal 
Středočeský kraj na výstavišti  
v Lysé nad Labem Gastrofestival 
zaměřený na představení 
tradičních jídel regionálních 
kulinářských specialit – středočeské 
zabijačky. 

Na této akci předvedli své umění 
žáci většiny středočeských škol 
a tak ani naše škola nemohla 
u této akce chybět. Žáci  
pod vedením pana Bc. Martina 
Zváry připravili krémovou 
cibulačku, uzené vepřové 
koleno, vepřový guláš s klobásou  
a škvarkovou pomazánku.

 

Všechny pokrmy měly  
u návštěvníků velký úspěch  
a po konzumaci těchto dobrot 
se vraceli zpět ke stánku  
s tím, že jim moc chutnalo  
a že si ještě něco dobrého koupí. 
S dobrým nápadem přišli učni 
naší školy oboru Cukrář a vyrobili 
marcipánové jitrnice, které 
opravdu vypadaly jako pravé, 
a hosté si je pletli s jitrnicemi 
masovými.

Na závěr Gastrofestivalu všichni 
účastníci obdrželi pamětní list 
od hejtmana Středočeského kraje 
Ing. Miloše Petery.

text & foto: Bc. Martin Zvára

Dne 22. září 2015 jsme se vydali 
pod vedením pana učitele Zváry 
v rámci odborného výcviku  
do nedalekého lesa Březina.

V dopoledních hodinách jsme 
připravili a sbalili všechny 
potřebné věci a suroviny  
a s velkým natěšením jsme 
společně vyrazili. Poté, co jsme 
došli na místo, rozdělali jsme oheň 
a začali vařit bramborový guláš 
v kotlíku. Byli jsme překvapeni, 
jak snadný a chutný guláš byl. 
Celá třída jsme společně zasedla 
ke stolu s lavicemi a při krásném 

počasí si každý z nás vychutnal 
tuto dobrotu.

Tímto bychom chtěli panu učiteli 
poděkovat za zpestření výuky  
a krásný zážitek, na který budeme 
ještě dlouho s radostí vzpomínat.

A ještě recept na pravý maďarský 
kotlíkový guláš pro Vás:
Přísady pro 4 osoby: hovězí 
maso 500 g, olej 8 cl, cibule 200 
g, červená paprika 20 g, sůl 20 g, 
kmín 1 g, česnek 5 g, brambory 600 
g, paprikové lusky 100 g, rajčata 
800 g.

Festival dobrého jídla v Lysé nad Labem

Netradiční odborný výcvik

Výstava zemědělské techniky

Příprava: Hovězí maso pečlivě 
omýt a nakrájet na malé kousky. 
V kotlíku zahřát olej a nechat 
zesklovatět nadrobno pokrájenou 
cibuli. Odstavit z ohně a zaprášit 
sladkou červenou paprikou. 
Rychle promíchat, přilít trochu 
vody a vařit tak dlouho, dokud 
se voda nevyvaří, vše dusit  
ve vlastní šťávě. Přidat pokrájené 
maso, osolit, promíchat a pod 
pokličkou dusit při mírné teplotě 
až se vývar z masa vyvaří, potom 
přidat kmín a prolisovaný česnek. 
Koření promíchat a stále přilévat 
jen tolik vody, aby se maso dusilo 
v troše vývaru. Mezitím pokrájet 
omyté brambory na kostičky 1×1 cm  
a nechat stranou ve studené 

vodě. Zelenou papriku a rajčata 
pokrájet na stejně velké kousky.  
Když je maso téměř měkké, 
vodu vyvařit a přidat připravené 
brambory a papriku. Dobře 
promíchat a několik minut 
společně orestovat. Pak zalít  
cca 1 l vody a při mírné teplotě vařit. 
Po přejití varem přidat rajčata  
a vše uvařit doměkka. Podle chuti 
dosolit nebo přidat trochu pálivé 
papriky. Dobrý kotlíkový guláš 
musí mít ohnivě rudou barvu  
a být velmi vydatný, neboť se jedná 
o typické ,,Jídlo z jednoho hrnce”. 

Servírovat horké, v polévkové 
misce.

text: žáci 2. KM

Jednou za dva roky se koná na letišti u obce 
Kámen celostátní výstava zemědělské techniky, 
které se účastní firmy a prodejci zemědělských 
strojů. Jsou zde k vidění jak zemědělské stroje 
české výroby, tak i ty zahraniční.

Dne 16. září navštívili naši  žáci 2. a 3. 
ročníků oborů Opravář zemědělských strojů 
a Opravářské práce tuto celostátní výstavu 
zemědělské techniky Den zemědělce  Kámen 
u Pelhřimova. 

Po příjezdu na výstaviště je překvapilo, 
o jak velikou výstavu jde, zabrala celou 
plochu přistávací betonové dráhy letiště. 
Mnoho firem a  prodejců zde představovalo 
nejnovější zemědělskou techniku. Tedy  
od strojů na přípravu půdy až po sklizňové 
stroje, které  mohou naši zemědělci používat 
při obhospodařování svých polí. 

Velkým přínosem výstavy byla možnost 
představit stroje přímo při práci  
na přilehlých pozemcích družstva Kámen.  
V den naší návštěvy zde probíhaly ukázky 
práce čelních nakladačů a manipulátorů.  
Je velice zajímavé sledovat co  tyto stroje dokáží 
a jak usnadní lidem práci. 

Další velká ukázka zemědělské techniky 
probíhala na přilehlých polích.  
Zde předváděli své nové stroje různí výrobci  
a prodejci techniky, zaměřené 
na sklizeň pícnin od posečení  
až po úklid z polí a následný odvoz. 

Bylo tak možné sledovat několik různých 
technologií sklizní. Žáci a učitelé si odvezli  
z výstavy mnoho nových poznatků o nových 
strojích pro rozvoj dnešního moderního  
zemědělství.

text & foto: Ladislav Houlík 
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Projekt ,,Učíme se jazyky”

Projekt „Učíme se jazyky“ dle výzvy č. 56 MŠMT 
– Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty  
pro žáky, jižní Anglie, pobyt u moře v Brightonu  
s výukou angličtiny a výlety.

Lepší zahájení školního roku jsme si nemohli 
přát. V době, kdy si zvykáme na školní 
povinnosti a úkoly, jsme dostali šanci díky 
tomuto projektu zcela zdarma vycestovat 
na týden do Anglie s cestovní kanceláří   
CK Výuka Jinak. Hned 1. září jsme se seznámili 

s detaily zájezdu a programem pobytu, který 
zahrnoval kromě poznávacích výletů také 
výuku angličtiny v The Bridge Community 
Education Centre v jihoanglickém Brightonu.  
Z celé školy bylo vybráno 40 žáků z různých 
oborů a doprovázeli nás čtyři pedagogové.

V neděli 6. září ve 13.00 hodin jsme se sešli  
k odjezdu plni očekávání i napětí, jak celá akce 
dopadne. Autobus byl pohodlný, technická 
delegátka Petra, ochotná nám zodpovědět 
každou otázku, nás doprovázela celou 
cestu i s průvodcovským výkladem během 
cesty. Společně s námi vycestovali i studenti  
OA Čáslav se svými pedagogy. Celkem nás 
bylo 56. Deštivý odjezd nám náladu nezkazil 
a hladce jsme projeli našimi dálnicemi,  

dále přes Německo, Nizozemsko, Belgii  
až do francouzského přístavu Calais,  
kam jsme dorazili v pondělních ranních 
hodinách. Zde jsme museli absolvovat pasovou 

kontrolu i prohlídku autobusu, vše bylo  
v pořádku a mohli jsme se nalodit na trajekt, 
který nás přes kanál La Manche přepravil 
do Anglie. Plavba trvala hodinu, zažili 
jsme úchvatný východ slunce nad mořem. 
Vítaly nás bílé doverské útesy, které jsou  
pro většinu návštěvníků Anglie tím prvním, 
co z této ostrovní země spatří. Město Dover  
je situováno na jihovýchodním pobřeží Anglie 
a díky blízkosti pevninské Evropy je jednou  
z konečných stanic eurotunelu. Je také hlavním 
přístavem pro lodní dopravu přes Lamanšský 
průliv. Pro mnohé z nás to byla první plavba  
i setkání s mořem.

Z přístavu jsme autobusem pokračovali ještě 
90 minut do Brightonu. Zde nás na pláži  

již očekávala paní Kristýna Sičáková, která 
byla naší hlavní průvodkyní a seznámila  
nás s celým programem.

Následovala prohlídka letního královského 
paláce Royal Pavilion s audio průvodcem  
v angličtině, v jednoduché verzi pro nás.
Mohli jsme si projít starou rybářskou čtvrť, 
navštívit Brighton Pier – historické zábavní 
molo a nakonec jsme navštívili Sea Life 
Centre, podmořské akvárium s podmořskými 
živočichy. Ve vodním tunelu nám nad hlavami 
kroužili žraloci, ryby, které jsme nikdy neviděli, 
i želva obrovská. Mohli jsme si dokonce 
sáhnout na některé živočichy.

Odolnější se vydali na cestu do maríny 
– přístaviště města vzdáleného 45 minut 
pěšky, ale někteří jsme unaveni na pláži  
jen odpočívali.

Navečer jsme se přesunuli na místo srazu  
s rodinami, u nichž jsme měli být ubytováni.  
S napětím jsme očekávali, kdo si pro nás přijde. 
Někteří odcházeli ve dvojicích, trojicích,  
ale i pět kluků bylo pohromadě. Jaká bude  
asi ta naše rodina? Bude nám chutnat anglická 
strava? Jsme v jejich zemi, měli bychom 
přijmout jejich zvyky i tradice, zvládneme 
tuhle změnu? Ani jsme se nenadáli a seděli 
jsme v jednotlivých autech a hurá do rodin. 

Ráno během cesty autobusem do školy jsme  
si vykládali zážitky nejen z prostředí ubytování, 
ale i gastronomické. Výuka začínala vždycky 
v 9.00 a končila ve 12.00. Byli jsme rozděleni 
do třech skupin podle úrovně znalosti 
jazyka a tři lektoři se po celou dobu u nás 
střídali. Zábavnou formou jsme ji absolvovali  
s nadšením.

Každé odpoledne nás pak čekaly různé výlety. 
Začali jsme v Portsmouthu, kde jsme navštívili 
Námořní muzeum, které mapuje interaktivním 
způsobem bitvu u Trafalgaru, prohlídli si loď 
HMS Victory Horatia Nelsona a mohli jsme 
se plavit vojenským přístavem Britského 
královského námořnictva. Tato návštěva  
v nás zanechala hodně zážitků, protože jsme  
si neuměli představit, jak takové námořní bitvy 
probíhaly.

Další den jsme vyrazili do Windsoru,  
kde je letní rezidence a domov britské 
královny Alžběty II., prohlídli jsme si město  
s místní průvodkyní a dozvěděli jsme  
se hodně informací o královské rodině. Právě 
v tento den překonala královna Alžběta rekord 
v době trvání kralování, tak dlouho doposud 
žádný anglický panovník neseděl na trůnu.  
Celá Anglie slavila.
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Nazítří jsme navštívili městečko Hastings, 
vystoupali jsme do pašeráckých jeskyní, 
které jsme si procházeli, a lehce bychom  
se tam ztratili. Ale výhledy vysoko nad mořem 
byly úchvatné. Sešli jsme na pobřeží, někteří 
odvážlivci se i v moři vykoupali, přestože 
foukal vítr a zvedal vlny, prolézali jsme 
betonovými protiválečnými zátarasy, fotili  
se u pirátské vlajky, která vlála nad pašeráckým 
molem.

Bylo krásné počasí, tak jsme se jeli ještě podívat 
na bílé křídové útesy Seven Sisters. Byla  
to nádherná procházka nad mořem, někteří 
došli až k majáku na útesech, jiní opět 
vyzkoušeli mořské vlny či se procházeli na pláži 
v místě odlivu a nacházeli mušle a rozmanité 
kamínky na památku.

Ani jsme si neuvědomovali, jak ten čas 
utíká a nastal poslední den, rozloučení  
s rodinami, kde jsme byli ubytováni, a odjezd 
do Londýna. Mnozí z nás by si na život v Anglii 
rychle zvykli, ale některým z nás se stýskalo  
po našich jídlech a zvycích. Návštěvu hlavního 
města jsme začali příjezdem na Greenwich  
s observatoří, kterou protíná nultý poledník, 
a měli jsme tak možnost vidět toto úžasné 
město z nadhledu. Pod námi jsme pozorovali 
významné stavby Londýna. Poté jsme 
sešli k Temži a místní dopravou – lodí  
jsme se 45 minut plavili do centra města. 

Viděli jsme z hladiny řeky všechny důležité 
památky: Tower of London, Tower Bridge, 
London Bridge, St. Paul´s Cathedral, divadlo The 
Globe a Westminster. Pěší prohlídkou jsme došli  
k Houses of Parliament, Big Benu, Westminster 
Abbey, Whitehall, Downing Street 10  

až k Buckinghamskému paláci. Unaveni jsme 
jeli zpět lodí na Greenwich, kde parkoval  
náš náš autobus.

Cestu zpět na evropskou pevninu jsme 
tentokrát absolvovali eurotunelem. 

Řidiči spěchali, abychom byli včas u odbavení,  
a díky tomu se nám podařilo vjet do vlakové 
soupravy úplně jako první, což je velká výhoda 
při následném vyjíždění ve Francii. Cesta 
tunelem trvala pouze 30 minut, byl to zvláštní 
pocit, seděli jsme stále ve svém autobuse  
a mnozí ani nepoznali, že se vlak rozjel.

Cesta zpět do ČR plynula bezpečně a rychle. 
V autobuse jsme viděli několik filmů z historie 
i současnosti Anglie, o královně Alžbětě,  

ale i pohádku na dobrou noc. Probudili jsme  
se v České republice plni zážitků a dojmů. 

Chceme poděkovat týmu pedagogů, že s námi 
trpělivě zvládali celý pobyt, zejména paní 
učitelce PhDr. Marii Brunové za pečlivou 
jazykovou přípravu a organizaci. Poznali 
jsme jinou krajinu, nové lidi, nové tradice  
a určitě se budeme chtít na ostrovy ještě jednou 
vrátit. 

Získané vědomosti určitě zužitkujeme  
při maturitních či závěrečných zkouškách.

Účastníci zájezdu

foto: Mgr. J. Vaníčková, PhDr. M. Brunová,  
Ing. J. Smržová, Bc. M. Zvára
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Začátek školního roku jsme zahájili 
sportováním. Sotva se žáci stihli 
rozhlédnout, zvyknout si na výuku  
a zvonění, již někteří z nich 
byli ochotni reprezentovat školu  
v podzimní části středoškolských 
her. 

16. září 2015 se na atletickém 
oválu Na Lukách ve Vlašimi 
sešlo 6 zástupců SŠ dívek a 7 škol  
v kategorii chlapců. Do družstva 
dívek bylo nominováno pouze 
6 žákyň a v tomto malém 
počtu se děvčata umístila  
na pěkném 4. místě. Patří jim 
dík za nejen sportovní výkony, 
ale především za přístup  
k jednotlivým disciplínám. Chlapci 
potvrdili velmi dobré výkony  
z června a umístili se na 2. místě  
za GY Vlašim. Rozhodovaly 
výsledky z poslední disciplíny, 
a to ve štafetě 400 – 300 – 200  
– 100 m. Doběhli právě druzí  
za gymnáziem.

Za zmínku stojí výsledky některých 
jednotlivců:
1. místo T. Říha 3. KB a 4. místo  
D. Vlasák z 2. NP v běhu na 100 m. 
2. místo T. Kozel 2. NP ve skoku 
vysokém i ve skoku dalekém.  
2. místo P. Málek 1. NP a 5. místo 
D. Vlasák ve vrhu koulí. 2. místo 
N. Moravjaková 1. NP ve vrhu 
koulí. 2. místo T. Říha a 5. místo  
F. Hlaváček (Tehov) v běhu  
na 400 m. 3. místo D. Vičar  
3. KB ve skoku dalekém. 5. místo 
F. Hlaváček (Tehov) ve skoku 
vysokém.

V každé disciplíně bylo 
hodnoceno 18 účastníků. 

Chlapci zaslouží uznání, porazili 
velké chlapecké školy ISŠT BN, 
VOŠ a SZeŠ BN i SPŠ Vlašim. 
Postup do krajského finále jim 
sice nevyšel, ale za své výkony  
se stydět nemusí. 

text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Ve středu 24. září organizovala 
Střední průmyslová škola Vlašim 
oblastní kolo v kopané. 

Za pěkného podzimního počasí 
se na vlašimské „umělce“  
sešli zástupci tradičních rivalů 
tohoto turnaje – Střední 
průmyslová škola, Gymnázium, 
Obchodní akademie a Střední 

odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Zámek 1.

Ani velká snaha, nasazení  
ve hře a chuť po vítězství 
nestačili chlapcům ze SOŠ a SOU  
na jedinou výhru v celém turnaji. 
Postupně podlehli Obchodní 
akademii 1:3, Střední průmyslové 
škole 0:2 a Gymnáziu 1:4.  

Středoškolský pohár v atletice

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
Do okresního kola postoupila 
po skvělých zápasech  plných 
dramatických okamžiků 
Střední průmyslová škola  
a Gymnázium.

Vítězům blahopřejeme  
a chlapcům ze SOŠ a SOU,  
Zámek 1 děkujeme za reprezentaci 
naší školy. Vždyť radost ze hry  
a pocit z dobře odvedeného  
výkonu je mnohdy cennější než 
vítězství.

Družstvo nastoupilo ve složení: 
Dominik Vlasák, Josef Dušek, 
Filip Rut, Jakub Fürbacher, 
Petr Málek, Jiří Staněk, Vojtěch 
Zamrzla, Matěj Vondrák, Erik 
Nguyen, Filip Hlaváček, Marcel 
Hergessel, Vítek Šteker a Rudolf 
Kasl.

V příštím fotbalovém turnaji  
na viděnou.

text: Mgr. Josef Jakl 
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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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 (Hotel Benica, Hotel Atlas, sportovně-
relaxační hotelový komplex S-Centrum, Golf Resort 
Konopiště, EA Hotelový resort SEN Senohraby, 
restaurace U Blanických rytířů) a v Praze (Corinthia 
Hotel Prague, Aquapalace 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 2016/2017

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 kodu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kodu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kodu

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 (Hotel Benica, Hotel Atlas, 
sportovně-relaxační hotelový komplex S-Centrum, 
Golf Resort Konopiště, EA Hotelový resort SEN 
Senohraby, restaurace U  Blanických rytířů) 
a  v  Praze (Corinthia Hotel Prague, Aquapalace 
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 kodu
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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 kodu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kodu

Více informací o tomto oboru najdete po zadání QR kodu
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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 školy s  týdnem 
odborného výcviku na cvičných kuchyňkách a školních 
kuchyních, ve 3. ročníku je v desetidenním cyklu 3 dny 
škola 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 třetí 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)

Více informací na www.sosasou-vlasim.cz

Více informací na www.sosasou-vlasim.cz

Více informací na www.sosasou-vlasim.cz

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 

Tento obor je zařazený do stipendijního programu
vybraných oborů vzdělání. 
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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 školy s  týdnem 
odborného výcviku, ve 3. ročníku je v desetidenním 
cyklu 3 dny škola a 7 dní odborný výcvik. 

- řidičský průkaz skupin A, B, T, C;
- výuka práce na PC a písemné komunikace;
- výuka jazyků (anglický, německý);
- barmanský kurz, kurz baristy, carvingu a kurz studené kuchyně;
- praxe v prestižních pražských restauracích a hotelech;
- zahraniční praxe v Holandsku, Rakousku, Maďarsku a Slovensku;
- 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

Žákům bydlícím ve Středočeském kraji je hrazeno jízdné Středočeským 
krajem.

ZEDNICKÉ PRÁCE

DÁLE NABÍZÍME
POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA

HRAZENÍ JÍZDNÉHO

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)

Více informací na www.sosasou-vlasim.cz

Více informací na www.sosasou-vlasim.cz

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.
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