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JSME DRŽITELÉ OCENĚNÍ ŠKOLA ROKU 2014
Úvodem
V letošním roce jsme oslavili hned dvě významná výročí. Sto let od vzniku
Československa a konec první světové války. První republiku jsme si připomněli také
na naší škole výstavou a slavnostní tabulí, kde spolu usedli Muži 28. října. Některé
z oblíbených receptů našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka najdete uvnitř
Taháku z Přímky.
Kulaté výročí má i náš Tahák. Slaví již desáté narozeniny. Číslo deset má mnoho
významů. Je to ale především počet prstů na ruce. Lidské prsty byly nejstarší učební
pomůckou. Desítka je také symbolem moudrosti, dokončenosti, úplnosti a dokonalosti. Význam má i v oblasti etické.
Touhu vzdělávat se, získávat nové přátele, učit se nové věci a uplatnit je pak
v praktickém životě. To vše umožňuje studentům naše škola. Dává jim možnost neustále na sobě pracovat, absolvovat stáže doma i v zahraničí, odborné kurzy a také
účastnit se sportovních a vědomostních soutěží. Této nabídky pak někteří umějí
plně využít. Ocenění z různých aktivit jsou toho důkazem.
Náš Tahák má být proto návodem a inspirací pro ty, kteří právě dokončují základní
školu a přemýšlejí o dalším studiu. Najdete zde mnoho zajímavých informací, které
vám snad pomohou v rozhodování.
Přejeme vám klidné a šťastné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2019.
Děkujeme, že nás čtete.
Mgr. Kateřina Kotoučová

Ocenění České ručičky získal Nicolas Kočí
z Přímky
České ručičky. Nejvýznamnější projekt
na podporu učňovského školství a řemesla
v České republice. Vyhlašovatelem přehlídky
je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery,
jimiž jsou zejména ústřední instituce
s celostátní působností: Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
průmyslu
a
obchodu,
Ministerstvo
zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních
věcí.
Dvacátého června 2018 se v Brně konal
Galavečer 10. ročníku a my jsme byli mezi
pozvanými. Zasloužil se o to Nicolas Kočí, žák
třetího ročníku oboru Automechanik z SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. Ten byl letos
oceněn dokonce dvakrát. Nejenže získal
zlatou plaketu České ručičky 2018 a Čestné
uznání, stal se i mistrem republiky v soutěži
Autoopravář junior.

Vážení čtenáři,
nastává období, kdy se žáci končící základní školu rozhodují, kam dále. Pro většinu z nich je to v jejich dosavadním životě
rozhodnutí asi nejdůležitější. Domnívám se
proto, že je mu potřeba věnovat dostatek
času i náležitý zodpovědný přístup. Víme,
že úspěch každého člověka začíná ve škole,
že vzdělaná mládež je zárukou úspěšného
státu a také, že moc učitelů ovlivnit budoucnost dětí je významná, ne-li rozhodující.
Kvalifikovaně jim poradit, pomoci vybrat
obor, který je bude bavit, zajímat, který jim
umožní se profesně rozvíjet, není vůbec jednoduché. Tady sehrává významnou roli profesionalita pedagogů, výchovných poradců
i vedení základních škol. Je třeba mít o svých
žácích podrobné informace, dlouhodobě
sledovat jejich vývoj, poznat, k čemu mají
předpoklady, co je baví. Upřímně řečeno,
nezávidím jim. Proč? Protože jsou tady ještě rodiče. Z průzkumů vyplývá, že většina
z nich má o budoucnosti svého dítěte jasno.
Jistě si pro ně všichni přejí jen to nejlepší,
aby se jejich děti měly lépe než oni. To samozřejmě chápeme. Dokáží ale vždy rodiče posoudit a odhadnout, zda jsou jejich
představy a přání společně se schopnostmi a možnostmi dítěte reálné a v souladu?
A právě tady nastává často problém. Učitelé
mají zájem poradit, rodiče však mnohdy na
tyto rady a doporučení neslyší. Mají o svých
dětech své představy – viz výše. Mám spoustu zkušeností s tím, že za mnou chodí žáci,
abych se přimluvil u rodičů, aby mohli přejít
na obor, který je baví. Většinou se mi daří je
přesvědčit, i když stále existuje riziko, že to
nemusí vyjít, že ani změna oboru spokojenost nepřinese.
Jak můžeme pomoci při rozhodování na
naší škole my? Máme naše www stránky,
den otevřených dveří, akci Řemeslo má
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budoucnost, vánoční výstavu, přijímačky
nanečisto, besedy a prezentace na
základních školách, nabízíme osobní setkání
a konzultace s našimi pedagogy, kteří
mají dlouholeté zkušenosti s kariérovým
poradenstvím. A také náš časopis Tahák
z Přímky, který ve stručnosti mapuje
činnost naší školy. Budeme rádi, pokud si
žáci základních škol při svém rozhodování
vyberou některý z našich oborů. Domnívám
se, že jich nabízíme dostatek. Všichni
bychom měli chtít dětem kvalifikovaně
poradit, respektovat jejich přání, potřeby
a studijní předpoklady. Nemělo by být přece
rozhodující, zda si žák zvolí práci v kanceláři,
u počítače nebo práci manuální, při které si
možná i zašpiní ruce a bude pracovat venku.
Ke zvolenému oboru by měli mít uchazeči
vztah, měl by je bavit. To by bylo optimální.
Snad se nám to všem společně podaří. To
pak bude i naše práce ve školách radostnější
a smysluplnější.
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné Vánoce
a do nového roku 2019 jen pokud možno
samá dobrá rozhodnutí.

Libor Hanzal, ředitel školy

Mistrem republiky je automechanik z Přímky
Rychlá kola, zvuk motoru, to je sen snad
každého kluka. Není proto divu, že populární
soutěž Autoopravář junior každoročně
přiláká stovky účastníků. Nicméně do
velkého finále se dostanou jen ti nejlepší
a mezi nimi i žák SOU a SOŠ Přímětická,
Nicolas Kočí.
Ve 24. ročníku soutěže Autoopravář
junior 2018, který se konal 26. – 28. března
v prostorách společnosti ŠKODA AUTO
v Mladé Boleslavi (pod záštitou společností
jako ŠKODA AUTO, BOSCH nebo SCANIA),
soupeřilo v kategorii Automechanik 28 škol.
Že cesta k cíli nebyla lehká, o tom svědčí
i vysoká účast v krajském kole, v němž
předvedlo své dovednosti 2 420 žáků ze
78 škol. Tak jako v pohádkách i zde bylo
potřeba splnit tři „úkoly“. První, trocha teorie
na nastartování šedé kůry mozkové, druhým
byla poznávačka a třetí ověřil praktickou
zdatnost.
Do finále se dostanou jen ti nejlepší. A zde
je čas se pochlubit, tato chvála je na místě,
protože žák znojemské Přímky, Nicolas
Kočí, se nejen dostal do finále, ale soutěž
vyhrál. A aby toho nebylo málo, zároveň byl
i nominován na cenu Zlaté české ručičky
2018.
Že se nejednalo jen tak o ledajakou
soutěž, o tom svědčí i ceny. Nicolas si odnesl
diagnostiku v hodnotě 290 000,-, projede se
ve voze Fabia R5 s mistrem ČR v rally Janem
Kopeckým a stráví pár dní ve Švédsku ve
výrobním závodu Scania. Škola, která zaplatí
Nicolasovi coby odměnu autoškolu, získala
nehomologované vozidlo Škoda, učební
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pomůcky - motor, převodovku.
A teď už dojmy našeho vítěze?
Nicolasi, jak probíhala tvoje příprava
na soutěž?
Co bych tak řekl. Vycházel jsem
z vědomostí ze školy a z vlastní praxe,
protože pomáhám v dílně svému tátovi.
Jinak jsem čerpal z testů na internetu.
Velká soutěž, vysoké ceny, to už stojí
za pořádný boj. Co rivalita a konkurence?
Konkurence byla samozřejmě ohromná,
a to hlavně proto, že nejsme školou přímo
zaměřenou na automobily. Rivalitu jsem
nezaznamenal. Myslím, že všichni jsme se
drželi toho, že je důležité se zúčastnit, ne
vyhrát.
Nervy určitě pracovaly na plné
obrátky. Čeho ses nejvíce obával?
Asi teoretické části, že něco třeba
přeslechnu.
Čekal jsi vítězství, nebo jsi byl v šoku
jako zlatá Ester Ledecká?
Vůbec. Na to jsem ani nepomyslel. Ne,
že bych nechtěl vyhrát, ale že bych si zase
natolik věřil, to se říci nedá. Šlo mi hlavně
o účast, nové zážitky a doufal jsem v umístění
v první polovině.
Naše úspěchy nás často ovlivňují, leckdy
i mění. Přece jen to nebyla klasická řadová
soutěž, jak to máš ty?
Jsem stále ten obyčejný kluk z Přímky.
Vítězství je pro mě motivací do budoucna,
výzva, ale i závazek pracovat na sobě,
zlepšovat se, zvláště při vývoji dnešních
technologií.

Převzetí průvodcovské štafety na hradě Bítově je úspěšné
Červen je v naší škole ve znamení odborné praxe. Rolí průvodkyň na hradě
Bítově se již tradičně ujaly žákyně oboru Cestovní ruch, tentokrát Hana
Dohnalová, Lucie Horká a Sabina Pikolonová z 2. ročníku.
„Po první prohlídce jsem chtěla jít znovu. Při výkladu historie se mi sice klepala noha a nešly mi otevřít dveře, ale měla jsem pohodové lidi - poprvé pět a pak
dva, takové starší. Pán byl bývalý učitel a navzájem jsme probrali spoustu věcí.
Bylo to fajn. Je hezké, když nás někdo pochválí, obrovská motivace. A nezapomenutelný pocit. Jsem moc ráda!!!“ svěřila se se svými prvními pocity Lucie.
Hana ji doplnila: „Denně zvládnu 3 – 4 prohlídky.
Baví mě to. Když jsem se
text učila, zdálo se mi to
hrozně náročné. Teď mi to
vůbec nepřipadne – těch 70
minut, co okruh trvá, uteče
raz dva. Odměna bývá na
konci - je pravidlem, že mi
návštěvníci zatleskají.“
Sabina nezůstala s hodnocením pozadu: „Byla
jsem příjemně překvapena
hlavně přístupem kastelánky, paní Binderové. Já
jsem zpočátku celý text
nezvládala, doučila jsem se
ho až tady. Přímo na místě
to jde prostě snáz. O to víc
se nyní snažím – a to potvrdila i p. Binderová. Říká, že
mě návštěvníci chválí. To je
moc hezký pocit.“

Děvčata jsou tedy do pracovního procesu připravena. Kdo ví, kudy se
bude ubírat jejich profesní dráha. Třeba půjdou ve šlépějích jejich starší spolužačky, dnes již absolventky SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Dagmar
Svatové. Ta se již na hradě Bítově prezentuje jako průvodce – podepsala
smlouvu s Národním památkovým ústavem Praha. Dělá, co umí, co ji baví
a co jistě zúročí při dalším studiu. „Přijali mě na obor Historie, památková péče
do Pardubic i do Opavy, ještě zvažuji, kam nastoupím, čekám ještě výsledky
z Brna a Hradce Králové. Střední škola na Přímětické ve Znojmě mě připravila
výborně. Vděčím za zkušenosti především Ing. Kubové, která mě vedla studiem
oboru Cestovní ruch a předala mi základy průvodcovství. A praxe zde na Bítově,
to byla ta správná tečka, která to vše doplnila.“ dodala Dagmar.

V SeneCura SeniorCentru Šanov
vidí studenty z Přímky rádi
Obor Sociální činnost má ve znojemské střední škole na Přímětické své nezastupitelné místo. A samozřejmě, že nejen
tam. Studenti tohoto maturitního oboru
vykonávají praxi v mnoha sociálních zařízeních na okrese. Zkušenosti však mohou čerpat i v zahraničí.
Jedním z dlouholetých partnerů,
se kterými škola spolupracuje, je také
SeniorCentrum Šanov, patřící do sítě
domovů SeneCura. Toto SeniorCentrum
poskytuje dvě služby, a to Domov pro
seniory a Domov se zvláštním režimem
pro osoby s Alzheimerovou chorobou
či jinou formou demence. SeneCura je
přední poskytovatel a lídr v inovacích
v soukromém sektoru péče v Rakousku,
kde působí již dvacet let. Partnerství na
pracovní bázi trvá již čtvrtým rokem. Naši
žáci v Šanově vykonávají praxi, realizují
zde své maturitní projekty a ročníkové
práce. Letos například musí zpracovat
téma Podzim. Samozřejmostí jsou také
hudební, výtvarné a dramatické činnosti.
Domov zaměstnává i naše absol-

Státní recepci v Budapešti připravovali
studenti ze znojemské Přímky
Stejně jako v minulých letech,
také v letošním roce pomáhali žáci
z SOU a SOŠ na Přímětické ulici ve
Znojmě s přípravou recepce ke státnímu svátku. Studenti gastronomických oborů pod vedením zástupce
ředitele pro odborný výcvik Martina Bendy přispěli velkým dílem
k úspěšnému průběhu této významné akce, která se letos uskutečnila ke
100. výročí vzniku republiky v úterý
16. 10. 2018 v nádherných prostorách koncertní haly Vigado v samotném centru Budapešti.
Této reprezentativní akce se
zúčastnil i ředitel školy Libor Hanzal,
který měl možnost osobně se
pozdravit s mnoha významnými
hosty, mezi nimiž byl i velvyslanec

ČR v Maďarsku pan Juraj Chmiel. Ten
se vyjádřil k vzájemné spolupráci
takto: „Spolupráce se SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, je dlouhodobá,
trvá již od roku 2004. Se službami
školy jsme byli vždy nadmíru
spokojeni. Proto bych chtěl opět
poděkovat za kvalitně odvedenou
práci při státní recepci, které se letos
účastnilo přes pět set významných
hostů z řad diplomacie, politiky,
kulturního a společenského života
České, Slovenské a Maďarské
republiky.“
„Spokojenost hostů a účastníků
je dobrou reprezentací nejen České
republiky, ale i školy a města Znojma
v zahraničí. Pro žáky byla tato akce
velkým profesním a odborným přínosem,“ říká Martin Benda.

venty a umožňuje studentům brigády
během prázdnin. Mají tak možnost neustále rozvíjet své dovednosti a následně
větší šanci uplatnit se na trhu práce. V zařízení byly i stážistky z Norska, se kterými
naše škola spolupracovala v rámci evropských studijních programů.
Škola aktivně spolupracuje i s některými zaměstnanci SeniorCentra Šanov.
Především v odborných dovednostech.
Výuky reflexní terapie na naší škole se
ujal pan Petr Valenta, aktivizační pracovník ze Šanova.
Zaměstnanci i vedení domova
chválí naše studenty za kladný vztah
k seniorům, ochotu pomáhat a především za lidský přístup.

www.sanov.senecura.cz

Stipendia pro žáky
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto přísloví vládne světem. Učit se cizí jazyky a potom
s nimi vyrazit do světa je v dnešní
době k nezaplacení. Každý ocení
toho, který umí víc než jeden jazyk. V SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo,
s. r. o. mají žáci možnost naučit se tři
světové jazyky. Anglický, německý
a francouzský. Svoje komunikační
schopnosti porovnávají v různých
soutěžích na mnoha úrovních. Ško-

la je každoročně vyhlašovatelem
soutěže svazových škol. V letošním
kole se žáci například ocitli v situacích každodenního života. Plnili
úkoly k tématu „Můžu ti pomoci?“
a bravurně ukázali, jak dokážou v cizím jazyce reagovat v případě první
pomoci či jiné nenadálé nehody.
Výherci navíc dostali možnost požádat město o stipendia.
„Město
Znojmo
vyhlásilo
v roce 2013 projekt Kolumbus #2.

Zaměřuje se na nadané žáky
v oblastech cizích jazyků a dalších
odvětí a navazuje na jeden z pilířů
projektu Kolumbus. V úterý 11. září
2018 proběhlo na Městském úřadě
ve Znojmě slavnostní vyhlášení
a předání stipendií, o které
si požádali žáci znojemských
středních škol. Stipendia obdrželi
z rukou pana starosty Jana Groise

Dívka s dobrým srdcem Sabina
Chybová ze znojemské Přímky
vyhrála soutěž Miss Motýlek

Výstavou zpříjemnili seniorům
podzim života
Studenti oboru Sociální činnost ze
znojemské střední školy na Přímětické
opět Pomáhají uměním. Tak se totiž
jmenuje projekt, do kterého se pustili
předloni. Cílem je tvořit a být zároveň
prospěšný. Maturanti se tentokrát zaměřili na seniory. Uspořádali ve škole
prodejní výstavu fotografií na téma
Podzim života, výtěžek z prodeje se rozhodli věnovat Centru sociálních služeb
Vančurova, konkrétně odlehčovacímu
úseku.
„Posláním pobytové odlehčovací
služby je poskytnout čas na odpočinek,
regeneraci sil pečovateli a současně
zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Tato
pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich
důstojnost a zachovává základní lidská
práva a svobody. Významným aspek-

tem je možnost osob zůstat ve svém
přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována tam, kde
je péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, který o svého blízkého pečuje celodenně. Služba
je určena seniorům a osobám starším
osmnácti let se zdravotním postižením.
Ve Znojmě je poskytována na ulici Vančurova. Na tyto služby je zde vyčleněno
pět lůžek,“ vysvětluje studentka Kateřina Držmíšková.
„Za prodané fotografie jsme získali
1 200,- Kč. To nám připadalo nedostatečné. Ve třídě jsme proto uspořádali
sbírku a částku navýšili. Nakonec jsme
vybrali 2 080,- Kč. Tuto částku jsme pak
předali CSS Vančurova. Měli obrovskou
radost. Jsme rádi, že naše fotky pomohou potřebným,“ říká další ze studentek
Lucie Goldová.

Budoucí kadeřnice Sabina Chybová,
která je studentkou střední školy na
Přímětické ulici ve Znojmě, jednou
při surfování po internetu narazila
na stránky charitativní soutěže Miss
Motýlek. Začetla se a tato akce ji tak
zaujala, že do ní ihned poslala přihlášku.
MISS Motýlek představuje ojedinělou
soutěž krásy, která se kloubí se sociálním cítěním a dobrým srdcem. Cílem je
materiálně podpořit ty, kteří potřebují
pomoc. Finalistky si na počátku soutěže
vylosovaly jednotlivé adepty, svá motýlí
srdíčka, kterým se rozhodly darovat výhry ze soutěže. Na všech účastnicích bylo
vidět, že je příběhy těchto lidí velmi zasáhly. Udělaly maximum pro to, aby jim
pomohly. Stejně jako moderátor večera
Jan Musil.
Letos se do soutěže přihlásilo asi 500
dívek. Do finále, které proběhlo v říjnu
v brněnském Divadle Radost, postoupilo
13 účastnic. Mezi nimi i Sabina. Porotu

Rozumět vínu je skutečná věda
Sommelier není jen ochutnávač
vína, jak si mnohdy myslí laická veřejnost. Je to gastronomický odborník,
specialista na víno, ostatní nápoje a
na kombinace pokrmů s nápoji. Tuto
disciplínu si oblíbila Barbora Nixová,
studentka čtvrtého ročníku oboru
Hotelnictví a turismus ze znojemské
Přímky. My jsme se jí zeptali, čím ji víno
tak okouzlilo.
„Od začátku studia na hotelovce
se zajímám o sommelierství. V tomto
oboru jsem se našla od první chvíle.
Není to jen poznávání vína ve sklence,
ale také to, jak se víno vyrábí a kde
má svůj původ. O víně vím hodně,
ale stále toho není moc. Chci se dál

učit a shromažďovat nové informace.
Zúčastnila jsem se soutěží pro juniory
např. Sommelier Moravy ve Znojmě,
Těšínská karafa v Českém Těšíně nebo
Vánoční pohár v Brně.
Zkusila jsem si i soutěž
pro profesionály, která se
konala v Pardubicích. Tento
směr mě může posunout
hodně daleko. Mohu se
účastnit komise, kde se
zatřiďují vína, nebo se mi
otevírá možnost pracovat
ve velmi luxusním hotelu či
restauraci a stát se hlavním
sommelierem. Je toho
spousta, co mohu díky
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za úspěšnou reprezentaci naší školy
a města Znojma tři žáci z naší školy.
Kateřina Pacíková z HT 3. A a Ondřej
Benáček z CR 3. A za reprezentaci
v jazykové soutěži na národní
úrovni ve výši 10 000,- Kč; Martin
Kostrej z KČ 2. A v hodnotě 5000,- Kč
nás reprezentoval v gastronomické
soutěži na krajské úrovni,“ přiblížil
Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy.

znalostem o vínu dělat. Třeba živit
se jeho prodejem nebo pracovat na
vinicích. To ukáže čas. Víno je zkrátka
láska ve sklenici,“ říká Bára.
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zaujala svým vystupováním a vnitřní krásou. Vrcholem pak byl její proslov ve znakové řeči. Naučila se ji proto, aby mohla
komunikovat se svou neslyšící sestrou.
V tu chvíli už byly karty definitivně rozdány a Sabina soutěž vyhrála.
„To, že soutěž vyhraju, by mě na začátku vůbec nenapadlo. Všechny finalistky
byly úžasné. Dalším překvapením pro
mě bylo, když jsem si jako adeptku, ke
které poputuje moje výhra, vylosovala
dívku z naší střední školy. Jsem ráda, že
částku 20 000,- Kč mohu věnovat právě
Božence, která na Přímce navštěvuje
obor Kuchař- číšník. V životě toho zkusila
opravdu hodně. Jako dítě bojovala s onkologickým onemocněním. Díky tomu
se jí zbláznil imunitní systém a propukla
u ní polyneuropatie. Léčba je velmi drahá, denně dochází na infuze, které stojí
400,- Kč. Budu jí držet palce, ať je léčba
úspěšná,“ říká Miss Motýlek 2018.

Z mezinárodní soutěže přivezly prodavačky ze
znojemské Přímky hned dvě ocenění

Ve dnech 15. – 19. 10. 2018 se
v Bratislavě konala mezinárodní soutěž
pod názvem EURÓPA 2018. Je určena
pro studenty středních odborných škol,
které jsou zaměřeny na gastronomické
obory, obchod a služby. Letošního
14. ročníku se zúčastnily žákyně oboru

Prodavač Nikita Kaštánková a Simona
Svačinková ze znojemské střední školy
na Přímětické.
Prvním úkolem bylo zhotovení
dárkového
balíčku
pro
mámu
k 50. narozeninám, druhá část soutěže
se nesla v duchu nabídky dne spojené

s ochutnávkou. Na závěr proběhlo
aranžování s vánoční tématikou.
Ve velké konkurenci soutěžících
z Chorvatska, Slovenska, Polska, Gruzie
a České republiky obsadila Simona
druhé a Nikita pěkné třetí místo. Oběma
děvčatům gratulujeme!

Staň se
studentem
oboru Prodavač
Tříletý učební obor Prodavač je tou
nejsnadnější cestou na trh práce. Po
kvalitních obchodnících je neustále poptávka. Navíc studium na SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. přináší
řadu výhod a bonusů.
Žáci tohoto oboru neplatí školné.
Po celou dobu je studium zdarma. Po
úspěšném složení závěrečné zkoušky
a získání výučního listu má absolvent
možnost dál pokračovat v navazujícím

Šatní skříň nebo kuchyňská linka?
Truhláři z Přímky vám je rádi
vyrobí
Tříletý učební obor Truhlář je určen
především pro chlapce, kteří mají kladný
vztah k přírodě, jsou kreativní a rádi
pracují se dřevem. Výjimkou však nejsou
ani děvčata, která usednou do lavice mezi
budoucí truhláře. Mnohdy pak překvapí
spolužáky i učitele odborného výcviku svou
šikovností a zápalem k řemeslu, které voní
dřevem.
Po celou dobu studia pomáhá žákům
ve výuce moderní grafický program Turbo
CAD, nástroj pro přesné navrhování,
technické kreslení a přípravu detailů.
Využívá také integrované nástroje pro 2D
a 3D vhodné pro vizualizaci návrhů.
Samozřejmostí
je
spolupráce
s místními podniky. Praxi vykonávají

studenti například v Dřevotvaru Znojmo
či v dřevařském závodu v Bojanovicích.
Firmy si tak vychovávají své budoucí
zaměstnance. O dobré řemeslníky je na
trhu práce velká poptávka. Za výborné
studijní výsledky a příkladnou práci na
odborném výcviku mohou získat budoucí
truhláři stipendium.
Novinkou je odborné pracoviště přímo
v budově školy a také truhlářské služby
pro veřejnost. „Jsme schopni vyrobit pro
zákazníka jakýkoli nábytek (šatní skříně,
kuchyňské linky, stoly, konzole, botníky
a mnoho dalšího). Záleží na domluvě
s klientem,“ představuje nabídku školy
učitel odborného výcviku Roman Fendrich.

studiu zakončeném maturitní zkouškou. Po získání nezbytné praxe je pak
schopen uplatnit se i jako podnikatel.
Škola spolupracuje s podnikateli
a firmami po celém znojemském
okrese. Největším partnerem je
Jednota, spotřební družstvo, Moravský
Krumlov. Studenti, kteří vykonávají
praxi v této firmě, mají možnost
získat při dobrém prospěchu měsíční
stipendium 1000,- Kč. Po vyučení zde
najdou okamžité uplatnění a řadu
zaměstnaneckých výhod.
Možnost pracovat jako brigádníci
mají v obchodním řetězci Kaufland.
Již jako studenti si za dva týdny mohou vydělat až 5000,- Kč. Další praxi
vykonávají ve školní kantýně. Zde mají
měsíční odměnu 1 500,- Kč. Praxe probíhá i v pekárně. Další podnikatelské
subjekty jsou v jednání.
Studenti se po vyučení stávají odborníky, kteří ovládají techniku prodeje různého sortimentu zboží. Poskytují
poradenské služby, jsou schopni vykonávat i drobnou administrativu. Stanou se z nich profesionálové se vším
všudy a ne jen podavači zboží.

Napsali o nás
Vážený pane řediteli,
chtěl bych Vám velice poděkovat za spolupráci, kterou máme
s vaší školou a to s oborem Kosmetička. Děvčata k nám dochází
na odbornou praxi, kde se aktivně
zapojují do chodu kosmetického
salonu. Zároveň svojí ochotou
a nadšením navštěvují brigádně
kosmetický salon mimo školní
docházku. S vaší kosmetickou
provozovnou
spolupracujeme
i jako dodavatelé materiálu a jsme
sponzorem školních soutěží pro
obor Kosmetička. Věřím, že naše
výborná spolupráce bude přetrvávat i nadále.
S pozdravem Jiří Prinke
Kosmetický salon Peggy Sage,
dodavatel značky Peggy Sage

Hotel Savannah spolupracuje se
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
úspěšně již několik let. Praxi zde
vykonávají studenti především
z oborů Kuchař-číšník a Podnikání,
obchod, služby. Společně s učiteli
odborného výcviku se snažíme
připravit je na budoucí povolání
co nejlépe.
Žáci si kromě osvojení témat
v rámci odborné praxe mohou vyzkoušet i moderní kuchyni a práci
samostatného číšníka. O tom, že
má tato spolupráce školy a hotelu
smysl, svědčí i fakt, že tu žáci vykonávají také letní brigádu a po absolvování se někteří hlásí na volné
pracovní pozice.
Zlata Petželová,

Se školou SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo,
s.r.o.
Přímětická
spolupracujeme již několik let.
Z našeho pohledu je snaha učitelů
v čele s panem ředitelem Liborem
Hanzalem taková, že bojují o přijetí
žáků, kteří nemají zájem pouze
o výuční list a případnou maturitu,
ale zejména o to, aby studenty
naučili řemeslu. Bohužel se tato
práce v některých případech
neodráží ve snaze studentů a je
málo takových, kteří si uvědomují,
že pořekadlo „Řemeslo má zlaté
dno“ opět nabývá na významu.

Každopádně jsme velmi rádi,
že patříme mezi partnery školy
a spolupráce s ní si velmi vážíme.
Přeji škole, aby do budoucna
měla nejen spoustu studentů,
ale aby si většina z nich více
uvědomovala, proč si zvolili obor,
na který chodí a kterému se učí.

najdou zájemci na náměstí Svobody 18
v budově Komerční banky ve Znojmě
ve 3. patře. Ve spolupráci se zástupci
Města Znojma, HK ČR, KHK JM, OSSZ
Znojmo, Úřadu práce, Finančního
úřadu a dalších partnerů a za podpory
Jihomoravského kraje vyřizujeme
dotazy nejen začínajících podnikatelů.
Pořádáme semináře a individuální
konzultace k možnostem získání
dotací a podpoře podnikání.

o práci v zahraničí?
Pro zájemce o práci a podnikání
v Rakousku pořádáme semináře s tímto zaměření ve spolupráci se zástupci
Velvyslanectví ČR ve Vídni, agenturou
CzechTrade a dalšími institucemi. Snažíme se tak společně nabízet kompletní servis pro podporu podnikání
v našem regionu i v příhraničí. Všem
zájemcům o práci v zahraničí bych určitě doporučila nejprve si předem získat dostatek informací o podmínkách
dané země. V této oblasti úzce spolupracujeme také s Úřadem práce, který
v rámci sítě EURES poskytuje služby
užitečné všem pracujícím, uchazečům
a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva
volného pohybu osob.

Za společnost
Jindřich Růžička,
jednatel společnosti

F&B Manager/ka Hotelu Savannah

Šikovní žáci s aktivním zájmem o práci
naleznou ve svém oboru uplatnění, říká
ředitelka OHK Znojmo Marie Jílková

Návrat k tradicím zaujal
mezinárodní porotu
Ve dnech 15. - 19. 10. 2018 proběhl
v Bratislavě již 14. ročník mezinárodní
gastronomické soutěže pod názvem
EVROPA 2018 - NÁVRAT K TRADICÍM.
Soutěže se zúčastnilo devět
družstev z několika zemí - Polska,
Chorvatska,
Gruzie,
České
republiky a Slovenska. Soutěžili
zde žáci středních škol z různých
gastronomických oborů.
Naši školu prezentovali studenti
oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví
a turismus (Natalie Semotamová,
Ivana Valendová, Martin Kostrej, Jiří
Grossberger, Lukáš Záruba a Přemysl
Illek).

Připravovali slavnostní tabuli na
téma Návrat k tradicím. Ve svém
projektu se nechali inspirovat
legendární
českou
buditelkou,
spisovatelkou a především autorkou
kuchařek Magdalenou Dobromilou
Rettigovou. Žáci u této tabule
obsluhovali pozvané hosty, kterým
podávali jídla připravená týmem
kuchařů. Bylo to čtyřchodové menu
pro osm osob.
Za dobře odvedenou práci získala
obě družstva třetí místo. Na tuto gastronomickou soutěž žáky připravila
učitelka odborného výcviku Jarmila
Dřevojanová.

OHK
Znojmo
podporuje
podnikatele z našeho regionu,
spolupracuje však i se středními
školami v oblasti vzdělávání
a navazování vztahů s místními
firmami. Také SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo, s. r. o. je
členem Okresní
hospodářské
komory Znojmo.
Studenti různých
oborů naší školy
pomáhají
na
akcích,
které
OHK organizuje.
Zeptali
jsme
se proto ředitelky OHK Znojmo,
jak hodnotí spolupráci s Přímkou
a práci našich studentů?
Spolupráce OHK Znojmo s členskou firmou SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. má již dlouholetou tradici
a škola je významným partnerem při
zajišťování většiny akcí pořádaných
OHK Znojmo. Poděkování patří vedení
školy za spolupráci a vstřícnost zejména při zajišťování seminářů a podnikatelských setkání pořádaných přímo
v prostorách školy. Na Přímce je nám
vždy zajištěn perfektní servis.
Spolupráce středních škol s místními podnikateli je důležitá. Ti si
z řad studentů a učňů vychovávají
své budoucí zaměstnance. Takovým
prostředníkem v této oblasti jim je
právě OHK Znojmo. Můžete nám říct
něco bližšího k této spolupráci?
Spolupráce
středních
škol
s místními podnikateli je důležitá a OHK
Znojmo se snaží být prostředníkem
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v této oblasti. Jedním ze způsobů jak
provázat tuto spolupráci jsou i exkurze
pro žáky školy do firem našeho
regionu. V letošním školním roce
proběhla exkurze pro žáky 1. ročníku
oboru Automechanik v Pneuservisu
Kárník. Další exkurze proběhla ve
společnosti AUTODRUŽSTVO Znojmo,
kde probíhají i odborné praxe žáků
školy. Šikovní žáci s aktivním zájmem
o práci tak jistě naleznou uplatnění
v tomto oboru.
Studenti různých oborů, kteří pomáhají při našich akcích, jsou vedeni zkušenými mistry odborné výuky
k profesionálnímu výkonu při zajištění
občerstvení a obsluhy účastníků akcí
a jsou výbornou vizitkou nejen školy,
ale i našeho regionu, který reprezentují. Studentům je vedle zajišťování akcí
nabídnuta i možnost se zúčastňovat
našich seminářů spolu s dalšími podnikateli a těchto možností často využívají zejména při pořádání akcí v cestovním ruchu nebo seminářů týkajících se
podnikání. Studenti se aktivně zapojují do diskuzí a neváhají prezentovat
svoje projekty.

OHK Znojmo nespolupracuje pouze s místními podnikateli. Díky výhodné geografické poloze našeho
města jde také o spolupráci příhraniční. Především s rakouskými firmami. Mají Rakušané zájem o naše
středoškoláky? Co byste doporučila
studentům z Přímky, kteří uvažují

Někteří studenti se po ukončení
střední školy rozhodnou podnikat.
Potřebují však poradit jak na to.
Také OHK Znojmo nabízí informační
a poradenský servis podnikatelům.
Mohou tedy přijít s prosbou o pomoc? A kde vás ve Znojmě najdou?
Studentům, kteří se rozhodnou
po ukončení střední školy podnikat,
nabízí OHK Znojmo poradenský servis
v rámci svého Informačního místa
pro podnikatele. Úřad OHK Znojmo

5

Studenti opět podnikají
Také v letošním školním roce založili studenti třetího ročníku oboru
Podnikání, obchod, služby studentskou firmu. Vymysleli pro ni originální
logo a dali jí název HILLERS, což má
být symbolem jejich vzestupu a cesty
k cíli, kterou je podnikání. Zaměřili se
na barvení hedvábných šátků a dekorací z kolíků. Zatím si vedou velmi dobře. Ostatně posuďte sami!

Osm studentů z Přímky získalo letos ocenění
od Hospodářské komory ČR

Vyzkoušejte novinky kadeřnické a kosmetické
provozovny

Hospodářská komora České republiky každým rokem oceňuje nejlepší
absolventy technických, gastronomických oborů a oborů služeb. I letos, 13. října
2018, si už po třiadvacáté tři sta nejlepších absolventů středních odborných škol
převzalo svá ocenění. Dostat se mezi tuto elitu není ovšem jen tak, jak se lidově
říká - „bez práce nejsou koláče“, neboť žáci musí během svého studia i praxe splnit
přísná kritéria. Mezi ty nejlepší bylo tento rok vybráno i našich osm studentů, za
obor Kuchař-číšník Kordula Filip, Pospíšilová Ilona, Sklenářová Simona, Nesnídal
Martin, za kadeřnickou profesi pak Procházková Kristýna,Varajová Martina,
Škrdlová Radka a Pospíšilová Pavlína za obor Cestovní ruch.
Slavnostní předání se tentokrát konalo v areálu Aqua Palace v Čestlicích. Celou
akci zahájil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a ve svém projevu ocenil jak samotné vědomosti studentů, tak i jejich kreativitu. K vítězům promluvila i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, náměstkyně ředitele
Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Helena Úlovcová a náměstek ministra
školství Václav Velčovský. Ocenění má žáky nejen motivovat k výborným výsledkům, ale také jim pomoci k zajímavějším pracovním nabídkám, zvláště při hledání
prvního zaměstnání.

Kadeřnická provozovna je ve školním roce 2018/2019 otevřena každý lichý týden. Těšit se na vás budou a rádi vás obslouží žáci 3. ročníku.
Provádí pánské, dámské a dětské střihy. Z chemických úkonů barvení, přelivy,
melírování i trvalou ondulaci.
Věnují se i módním technikám barvení, kterými jsou ombré i balayage. S rozmachem barber shopů se zaměřují i na pánskou klientelu, precizní střihy s jemným
stupňovaným vývratem i úpravu různých typů vousů pomocí strojku.
S předvánočním časem můžete opět potěšit vaše příbuzné a známé zakoupením
některých z poukazů do kadeřnictví v hodnotě 200,- nebo 300,- Kč.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Ze soutěže přivezly kadeřnice a kosmetičky
hned tři ocenění
Odborná soutěž v kadeřnické
a kosmetické tvorbě proběhla
8. 11. 2018 v Tylově domě
v Poličce. Kadeřnice vytvářely
účes na téma Pohádkové bytosti,
obor Kosmetička zpracoval zadání
Ve víru kankánu. Vše pak ještě
dokreslovaly kostýmy a další
rekvizity.
Studentky ze střední odborné
školy na Přímětické ulici ve

Znojmě byly velmi úspěšné, domů
si přivezly hned tři ocenění.
Budoucí kadeřnice Simona
Jílková vybojovala krásné 1. místo,
její spolužačka Tereza Dokulilová
se umístila jako druhá. Stříbro pak
do Znojma dovezla ještě Michaela
Pravdíková, která navštěvuje
čtvrtý ročník oboru Kosmetička
a v letošním školním roce ji čeká
maturitní zkouška.

Slovinské dobrodružství
Ve dnech 10. – 12. dubna 2018 se ve slovinských městech Bled a Ljubljana konala barmanská soutěž G&T Cup. Zúčastnil se jí také Přemysl Illek, student oboru
Hotelnictví a turismus ze znojemské střední školy na Přímětické. Akci připravovali
žáci bledské gastronomické školy v rámci maturitního projektu, což se projevilo na
celkovém pojetí konceptu tohoto klání.
Hlavním úkolem soutěžících bylo vymyslet koktejl, který by se snoubil s přiděleným hudebním žánrem. Každý hudební žánr měl k sobě náležitý alkoholický nápoj.
A aby to nebylo až tak jednoduché, celou svoji práci pak museli soutěžící obhájit
v anglickém jazyce před odbornou porotou. Mimo tuto praktickou část ještě porovnávali své síly ve vědomostním testu, který byl zaměřen na všeobecné znalosti
z oboru mixologie.
„Opravdová výzva,“ jak to nazval sám
Přemek. „Měli jsme smůlu, co se týče
přiřazeného alkoholu, tím byl Jägermeister.
Postavit drink na likéru není totiž příliš
vhodné. Ale myslím, že jsme se s tím poprali
víc než dobře. Jako hudební podklad pro mé
vystoupení jsme museli vybírat z punkových
skladeb. Nicméně řešení jsme našli. Výsledkem
dlouhé přípravy byl koktejl Politicains promise.
Při jeho zrodu nám pomohla sama soutěžní
skladba skupiny Green Day – American
Idiot, která je sama o sobě dost politicky
zaměřena. Veškerá snaha sice nepřinesla
post na stupních vítězů, ale něco mnohem
cennějšího. Zkušenosti, nezapomenutelný
zážitek a pár nových přátel,“ říká Přemysl Illek.

Oblíbené Masarykovy recepty

Letos jsme oslavili hned dvě významné události. Od obou z nich uteklo
již sto let. Vznik Československa a konec I. světové války. A právě 28. říjen
a život za první republiky jsme si připomněli na znojemské Přímce zajíma-

MASARYKOVO CUKROVÍ








Lifting řas - Lash Lifting
LASH LIFTING je proces k zatočení, zvýraznění řas, totální regeneraci, která vede
k omlazení oka, zvětšení objemu řas a posílení růstu.
Zvětšuje a zvýrazňuje oči

Účinky jsou viditelné po dobu až 6 týdnů

Nejšetrnější a nejrychlejší metoda, jak dosáhnout okouzlujícího pohledu i bez

VEJCE BENEDIKT

řasenky!

Pracovní postup

Improvizace při přípravě vejce
Benedikt by neměla být bezbřehá.
V podstatě se připouští pouze
v případě pečiva. Nejautentičtěji se
jeví anglický muffin, ale přijatelný
je i toastový chléb nebo jiné kvalitní
bílé pečivo.
Začněte přípravou holandské
omáčky, ta je nejnáročnější.
V menším hrnci přiveďte k varu dvě lžíce bílého vína, dvě lžíce vody, lžičku vinného
octa a špetku pepře. Vařte, dokud se asi třetina tekutiny neodpaří, pak odstavte a nechte
zchladnout. V nerezové míse prošlehejte dva žloutky se zredukovanou tekutinou, mísu
posaďte na vodní lázeň a šlehejte, dokud nevznikne hustá omáčka, bude to trvat tak pět
minut. Poté mísu sundejte a za stálého šlehání do ní pomalu přilévejte 100 g rozpuštěného
másla. Výslednou chuť dolaďte pár kapkami citrónové šťávy, solí a pepřem.
Pečivo rozkrojte a řeznou stranou na sucho opečte, plátky kvalitní šunky od kosti opečte na
kousku másla, vejce rozklepněte do hrnce s vroucí vodou a lžící octa, po čtyřech minutách
ho vylovte děrovanou naběračkou. Pak už jen kompletujte: pečivo, šunka, vejce, omáčka…

Ingredience:
 150 g


Ke každému kosmetickému ošetření
masáž rukou zdarma!

vou výstavou. K vidění zde byla slavnostní tabule, ke které usedli významní Muži 28. října. Podávala se vejce Benedikt, křepelčí polévka s domácími
nudlemi, vídeňský řízek s bramborovou kaší, švestkové knedlíky sypané
mákem, Masarykovy suchárky a vídeňská káva.
Prezident Masaryk nebyl, co se týče jídelníčku, příliš vybíravý. Dalo by se
říci, že byl nenáročný, skromný strávník. V oblibě měl tradiční česká jídla.
Největší slabost měl pro již zmiňované švestkové knedlíky a kvalitní zrnkovou kávu.
Na Vánoce nesmělo v Lánech chybět cukroví, které prý dělávala již jeho
maminka – jednoduchá máslová kolečka s ořechy obalená v cukru. Postupem času se pro něj vžilo označení Masarykovo cukroví či Masarykovy
suchárky. K snídani nebo jako předkrm si rád dopřával vejce Benedikt.
A právě tyto poslední dva recepty vám přinášíme jako inspiraci pro sváteční chvíle.

vlašských nebo
lískových ořechů
300 g
hladké mouky
200 g
másla
100 g
krupicového
cukru
1 lžíce
kakaa
1
žloutek
moučkový cukr na obalení

Pracovní postup

Ořechy namočte alespoň na 2 hodiny do studené vody. V míse smíchejte ostatní suroviny
a vypracujte těsto. Do těsta zapracujte celé osušené ořechy (lískové nejprve zbavte slupky
a pak namočte). Vytvarujte válečky o průměru cca 4 cm a nechte v lednici přes noc ztuhnout.
Z válečků nakrájejte kolečka o síle asi půl centimetru a na vymazaném nebo pečicím papírem
vyloženém plechu je pečte v předehřáté troubě 5-8 minut na 180 °C. Ještě teplé je obalte
v moučkovém cukru.
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Extrémně účinná profesionální vyživující kúra na řasy
100% zvyšuje objem přírodní řasy

jedinečné složení kyseliny hyaluronové, aminokyselin, keratinu, bambuckého
másla, arganu, ricinu, vitaminu E a dalších - uzdravuje, urychluje růst a výrazně
posiluje přírodní řasy.

Potřebujete totální rekonstrukci a posílení řas? S LASH LIFTINGEM dokážeme s řasami

zázrak! Vhodné pro rovné řasy směřující dolů, pro ty, které nechtějí prodloužené řasy,
a pro klientky, které prodloužené řasy nosily a mají je po sundání rovné. Velmi
vhodné pro poškozené a oslabené řasy po umělých řasách či klientky s alergií.
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www.swm-motocykly.cz
www.swm‐motocykly.cz

mobil: 733 537 604

Tahák z Přímky, šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Kotoučová, foto: archiv školy, náklad: 30.000 ks,
Znojmo 2018, vychází jednou ročně, sazba: Jana Voříšková, tisk: Tiskárna Kuchařovice

8

www.zoukar.cz

