Úvodní slovo ředitele školy
Vážení čtenáři,
opět se rok s rokem sešel a jako tradičně se k vám v této době dostává Tahák z Přímky, informační
bulletin, jenž by mohl pomoci v rozhodování těm, kteří si vybírají střední školu.
Tentokrát má náš Tahák „tak trochu jinou“ podobu. Proč? To asi tušíte všichni. 11. březen zasáhl do všech
našich životů, tedy i do toho školního. Uzavření škol, distanční výuka, omezení cestování... – to vše má na
svědomí snad nejskloňovanější slovo roku 2020 – koronavirus.
V době, kdy píši tyto řádky, je provoz škol omezený, střední školy jsou uzavřeny zcela, ty základní
částečně. A snad všichni doufáme, že se vyučování dostane co nejdříve do běžného režimu a zůstane
to tak již celý školní rok. Aby tomu tak opravdu bylo, musíme být všichni opatrní a zodpovědní. Z tohoto
důvodu se v tomto školním roce nebudou ani v naší škole konat tradiční akce, kterých jste se každoročně
mohli zúčastňovat.
Nejvýznamnějšími byly Řemeslo má budoucnost a Vánoční výstava. Zde jste se mohli seznámit se
vzdělávací nabídkou naší školy, mohli jste si vyzkoušet ve vámi vybraných oborech spoustu dovedností.
Bohužel tyto formy prezentací nejsou v současné době možné. A proto jsme pro vás tentokrát připravili
rozšířený Tahák z Přímky zaměřený na představení jednotlivých oborů i vyučovaných předmětů, abychom
vám alespoň touto cestou poskytli potřebné informace při vašem rozhodování.
Kromě toho pro vás na leden připravujeme Den otevřených dveří, který se snad za zvýšených
hygienických opatření uskuteční. V nabídce pro vás máme rovněž možnost zúčastnit se aktivity Staň
se na den středoškolákem a také individuální návštěvy či konzultace pro vás i vaše rodiče. Pokud bude
mít vedení vašich škol zájem, rádi vám ve vaší škole zrealizujeme prezentace oborů, které jsou pro vás
zajímavé a figurují v naší vzdělávací nabídce. Věřím, že nabízené možnosti využijete a budete si moci
v klidu a bez obav vybrat obor, který budete v dalším školním roce studovat.
Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, pokud možno pěkné dny v nelehké době a těšíme se s vámi na
některých z našich akcí na viděnou.
Libor Hanzal, ředitel školy

Spolupracujeme
se základními
školami – žáci předávají
svoje dovednosti při
praktických prezentacích, v rámci
besed s žáky 9. ročníků, při
akci Řemeslo má budoucnost,
Vánoční výstavě, při Dnech
otevřených dveří…

Žáci
získávají
odborné zkušenosti
nejen u těchto sociálních
partnerů: COOP, Dřevotvar,
Psota s.r.o., Státní zámek
Vranov nad Dyjí, Státní
hrad Bítov, Domov pro
seniory U Lesíka…

Žáky
v každém
ročníku proškolíme
díky propracovanému
systému kariérového
poradenství Adaptačním kurzem
začínají.

Žáci
i veřejnost
oceňují bohatou
nabídku kurzů:
barmanský, baristický, Kadet
Sommelier, Bar Masterclass,
profesní kvalifikace,
kurzy kosmetické
a masérské…

Ocenění,
která hovoří za
vše: Škola roku 2014,
Světová škola, Spokojený
zákazník, Ocenění Hospodářské
komory ČR, Řemeslník roku
2016, Finančně gramotná škola,
Zlaté české ručičky, nespočetné
individuální úspěchy našich
žáků v prestižních soutěžích
po celé Evropě…
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Žáci
využívají stáží
po celé Evropě –
v rámci programu
Erasmus+ navštívili
Tenerife, Španělsko,
Estonsko, Norsko, Finsko,
Německo, Rakousko,
Portugalsko…

Úvodní slovo výchovné poradkyně
Vítejte ve světě znojemské Přímky.
Co si konkrétně představit pod názvy oborů, které naše škola nabízí? Co se žáci učí? Kde vykonávají odborné praxe? V čem vynikají?
Jaké mají možnosti uplatnění na trhu práce?
Jeden článek, jeden obor. Představení začíná.
Automechanik – Kadeřník – Kuchař-číšník - Prodavač – Truhlář.
Obory ukončené výučním listem.
Cestovní ruch – Hotelnictví a turismus - Kosmetička – Podnikání, obchod a služby – Sociální činnost. Nástavbové studium.
Obory ukončené maturitní zkouškou.
A ještě 5x něco navíc.
Od vyučujících cizích jazyků, českého jazyka, přírodních věd, informatiky a tělocviku.
Mgr. Ludmila Karpíšková

Automechanik. Rozjeďte se správným směrem až na Přímku!
V abecedě první z pěti učebních oborů, které SOU a SOŠ,
SČMSD, Znojmo, s.r.o. nabízí.
Automechanik. Tento obor je třeba právě pro tebe. Jsi technický
typ? Baví tě opravovat rozbité věci, montovat, seřizovat?
Obdivuješ rychlá kola a zvuk motoru tě nenechá v klidu? Chceš
se stát kvalifikovaným pracovníkem připraveným diagnostikovat,
opravovat či seřizovat silniční motorová vozidla? Svoji budoucnost
vidíš v autodílně, autoservisu, autozávodě či jako autoprodejce?
Těšíš se na propojení učení se teorii s praktickou výukou?
Znojmo, tam máme kluků (vítáme samozřejmě i dívky) nejvíc. Absolvují
odborný výcvik v rámci všech ročníků. Najdete je i na pracovištích PPL,
kamionová doprava a Transport. Některé uchvátila možnost točit volantem
a být pánem silnic - našli tedy využití v rámci kamionové dopravy jako řidiči.
Naši učni využívají i další smluvně ošetřená pracoviště. V současné
době mezi ně patří VAPAS Hrušovany nad Jevišovkou, Autoopravna Joura
Olbramkostel, PE Motors s.r.o., Liova Group Pohořelice, s.r.o., Man Bantice,

Propojme tedy a nechme promluvit žáky oboru Automechanik:
Týden škola, týden praxe. Finanční odměny! Po devíti letech na základní
škole příjemná změna!
Ve škole super zázemí: kantýna, jídelna, školní bar, knihovna, zapůjčení
učebnic – nic jsem neplatil, i pracovní oděv a obuv zdarma, řidičský
průkaz skupiny „B“ a „C“ včetně možnosti profesního průkazu řidiče za
zvýhodněnou cenu.
Zúčastnil jsem se krajské soutěže Automobileum. V první kategorii
jsme plnili úkoly z teorie a praxe. A nevedli jsme si vůbec špatně! Ve druhé
kategorii jsme se utkali v rychlostním závodu motokár. Super zážitky!
Autoopravář Junior, krajská soutěž, nás hezky prověřila! V poznávací
kategorii jsme prokazovali znalosti z konstrukce běžných typů vozidel,
přípravků, náhradních dílů, v technické dokumentaci a elektrických
schématech. Praktické části soutěže byly zase tyto: diagnostika závad
a jejich následné odstranění, obhájení zvoleného postupu, elektrická
měření, údržba či řízení motorových vozidel.
Zjistil jsem, že výuční list mi nestačí. V rámci učební praxe jsem dostal
nabídku snů - pracovat po vyučení na pozici přijímacího technika u zakázek
renaultu znojemského Autodružstva. Podmínkou však byla maturita.
Pokračoval jsem tedy ve studiu dál, využil jsem možnosti, že Přímka nabízí
i nástavbové studium. A maturitu mám v kapse!
Díky programu Erasmus+ jsem absolvoval stáž v zahraničí – díky
vzdělávacímu programu Evropské unie jsme se tři týdny vzdělávali
v dolnorakouské partnerské škole LBS Eggenburg. Rakouský systém
učňovského školství je jiný. Ve škole pobývají pouze 10 týdnů a zbytek
roku pracují ve svých mateřských firmách, které jim vzdělání platí. Žáci
tak mají jistotu budoucího zaměstnání. Uvědomil jsem si ale, že já ji mám
také. Protože jsem se na praxi osvědčil, můžu ve firmě zůstat. Přímka prostě
pamatuje na náš hladký start do toho profesního života!
Odborný výcvik je garantován střediskem Praktického vyučování PSOTA

Dvořák Přímětice, Mandát Slatina, Fiala Blanné, Pláněk Chvalovice, Švestka
Znojmo Dobšice, Sigmund Miroslav.
Synové pokračují ve šlépějích svých otců, protože jablko nepadá
daleko od stromu. Přísloví šité na míru tomuto oboru.
A jako Automechanik, který je na Přímce v abecedě učebních oborů
jako první…
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Bez kadeřníků ani ránu…
Také jsi zjistil, že naše současná moderní
společnost si mimo jiné zakládá na perfektním
vzhledu? Dokonalý vzhled začíná zajímavou
barvou vlasů a dobrým střihem. Souhlasíš?
Pokud ano, nabízíme obor přímo pro Tebe.
Pojď se stát kadeřníkem.

smluvní pracoviště
kadeřnických salonů.

do

profesionálních

Pokud dobře pracuješ, mělo by se Ti to
vyplatit…
Odvedená práce žáků druhého a třetího
ročníku je každý měsíc finančně ohodnocena,
a to nejen ve školní provozovně, ale i na
smluvních pracovištích.
Dobrá péče o vlasy vyžaduje kvalitní
přípravky.
Již několik let spolupracujeme s profesionální
značkou Schwarzkopf a Davines, která má
základní technologii postavenou na přírodní
bázi.

Tento obor – Kadeřník - na SOU a SOŠ
Přímětická ve Znojmě má dlouholetou
tradici. Jedná se o tříletý učební obor, který je
zakončen závěrečnou zkouškou, skládající se
ze tří částí, a to písemné, praktické a ústní.
Kde se budeš prakticky učit?
V prostorách školy se nachází moderně
vybavená kadeřnická provozovna, kde probíhá
odborný výcvik pro všechny ročníky. Žáci
prvního ročníku vykonávají praxi převážně
ve školní provozovně a druhý a třetí ročník
po vzájemné domluvě dochází i na odlehlá

Je důležité získávat nové zkušenosti
a osvojovat si nové technologie.
Naše škola nabízí pro žáky oboru Kadeřník
možnost rozšířit si vědomosti a dovednosti
v podobě kurzů, odborných seminářů
a profesionálních školení. Příkladem lze
uvést kurz na prodlužování vlasů, pletení
rasta copánků, školení týkající se psychologie
Kadeřníka a další odborné vzdělání, o které
žáci projeví zájem.
Každým rokem navštěvujeme kadeřnickokosmetický veletrh v Praze, účastníme se
různých školních akcí, kde žáci ukazují své
praktické dovednosti a kreativitu. V rámci
odborných předmětů jezdím např. do
mydlárny.
Tvoje dobrá práce by měla být někde vidět.
Žáci
se
zapojují
do
regionálních
a celostátních kadeřnických soutěží, v nichž
dosahují velice pěkných výsledků. I naše škola
pořádá každým rokem v měsíci dubnu soutěž
pro Kadeřníky a Kosmetičky pod názvem Šarm.
Chceš si rozšířit obzory
v zahraničí?
Díky projektu Erasmus
mají naši žáci možnost
se účastnit odborné
stáže v zahraničí např.
Finsko, Německo…. Tyto
stáže jsou postavené na
možnosti poznat jiný
systém vzdělávání, na
rozvíjení
komunikace
v cizím jazyce a umožňují
poznat krásy ostatních
zemí.
Nestačí Ti výuční list?
Škola nabízí možnost
dalšího
vzdělání
v podobě dvouletého
nástavbového
studia
pod názvem ,,Vlasová
kosmetika“.
Zde
si
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studenti rozšíří své odborné dosavadní
vědomosti a dovednosti, naučí se základy
kosmetiky, a to jak po stránce teoretické, tak
i praktické.
Chceš tedy být kadeřníkem nebo kadeřnicí
a podívat se, jak to u nás funguje?
Přijď na Den otevřených dveří nebo
Vánoční výstavu. A pokud si chceš svoje
vysněné povolání jen tak nezávazně zkusit,
máš možnost v rámci každoroční akce naší
školy Řemeslo má budoucnost.
„Hlavní prioritou našeho oboru je
kreativita, ochota se vzdělávat a otevřeně
komunikovat.“

Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí…
Pojď studovat na Přímku. Staň se součástí oboru Kuchař-číšník.
Využij všeho, co nabízíme. A pak sklízej úspěchy!

• ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST – TRADIČNÍ ŠKOLNÍ AKCE, KDY
K NÁM PŘIJEDOU ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VYZKOUŠÍ SI OBORY NA
VLASTNÍ KŮŽI
„Vyzkoušeli jsme si opravdu vše, co toto řemeslo obnáší – od zakládání
stolů, skládání ubrousků, vykrajování pečiva, přes přípravu pomazánek na
kanapky, flambování palačinek, až po míchání koktejlů. Být barmanem, to
je asi to, co mě nejvíc uchvátilo! Zpestřením bylo i házení lahví, tzv. free style.
Ale nejskvěleji chutnaly vlastnoručně naservírované minihamburgery!“
• VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA PŘÍMCE
„Naučila jsem se skládat ubrousky do tvaru
stromečku a rybičky. Inspirovala jsem se, jak
připravit slavnostní tabuli s vánoční tematikou.
A vidíte dceru? Esterka si odnáší vlastnoručně
nazdobené perníčky. Chce být také kuchařkou,
v pěti letech má jasno.“
• NABÍDKY PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
ŽÁKŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL –
JEZDÍME ZA NIMI PŘÍMO DO JEJICH ŠKOLY
„Kvitujeme, že k nám jezdíte pravidelně. Žáci si
prakticky vyzkoušeli namíchat koktejly. To zaujalo
spíš kluky. Holky chválily recept na lehký salát
a hlavně obdivovaly servis pokrmů.“

Tříletý učební obor Kuchař-číšník je ve škole, která je zaměřena na
gastronomické obory a služby, jedním z nejsilnějších a nejžádanějších.
Má zde dlouhou tradici a to se počítá! Za zhruba šedesát let existence
škola vychovala několik generací odborníků, skvělých kuchařů i číšníků.
A to je jeden z důvodů, proč studovat tento obor právě v naší škole!
VYUŽIJ VŠEHO, CO NABÍZÍME
• výuku povedou odborníci z oblasti
gastronomie
• odbornou praxi budeš vykonávat v moderně
vybavených prostorách školy v učebnách
technologie a stolničení nebo u partnerských
provozů nejen ve Znojmě a okolí, ale i v Praze či
v zahraničí
• vydělej si během učení na placených
odborných praxích, buď součástí týmu, který
organizuje rauty i catering služby pro firmy nejen
Znojemska
• k regeneraci smyslů můžeš využít školní
bar, restauraci či kantýnu, k regeneraci těla jsou
pro tebe i v odpoledních hodinách připraveny
tělocvična i školní posilovna
• jako jedna z mála škol máme školní bar, kde
se seznámíš s kavárenskou obsluhou, naučíš se
pracovat s profi kávovarem, abys uspěl v oblasti
kavárenství – kavárny s dobrou kávou a dobře
našlehaným mlékem jsou trendem
• zkušenosti načerpáš od mistrů v hotelích
Premium, Savannah, Katerina, Lahofer, Vinice
Hnanice, Znovín Šatov, kam se podíváš hned
první dny studia v rámci adaptačního kurzu
• oceníš pestrou nabídku kurzů, jež můžeš
absolvovat - kadet sommelier, barmanský kurz,
studená kuchyně, základní kurz carvingu, sushi,
baristický kurz
• díky programu Erasmus+ můžeš vycestovat a získávat také nové
zkušenosti na zahraničních stážích, poznat můžeš Tenerife, Norsko,
Finsko, Estonsko…
• výučním listem to nekončí, máš možnost pokračovat na
nástavbovém studiu a získat maturitu

ÚSPĚCHŮ MAJÍ NAŠI ŽÁCI NESPOČET. TITULKY
NAPOVÍ. VÍC SI NAJDI NA WEBU NAŠÍ ŠKOLY JE PLNÝ ČLÁNKŮ…
• Zlato, bronz, bronz. 2017, 2018, 2019. Za
poslední tři roky žáci ze SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo, s.r.o. na nejvyšších příčkách celostátní
soutěže! Takovýto úspěch, aby tři roky za sebou
měli žáka na příčkách nejvyšších, se nepodařil
žádné jiné přihlášené škole. Celostátní
gastronomická soutěž Svačina roku s Rio Mare.
Třetí místo v 7. ročníku si vybojoval Lukáš
Záruba ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
• V celostátní cukrářské soutěži uspěla
studentka ze znojemské Přímky. Její perníkový
kolotoč zaujal odbornou porotu natolik, že si domů dovezla bronzovou
medaili
• Státní recepce v Budapešti opět pod taktovkou znojemské Přímky.
Kvalitní gastronomické služby studentů ze střední odborné školy na
Přímětické ulici ve Znojmě jsou žádané i v zahraničí.
• Studenti z Přímětické na rezidenci velvyslanectví ČR v Haagu.
Žáci gastronomických oborů ze znojemské Přímky mají ve světě dobré
jméno. Proto si je opakovaně žádají také na různých ambasádách
po celé Evropě. Opět byli vyzváni k zajištění příprav a obsluhy státní
recepce u příležitostí Dnů české státnosti na rezidenci velvyslanectví
ČR v Haagu. Chystali nabídkové rautové stoly. Zajišťovali přivítání hostů
v podobě welcome drinku a servis po celou dobu konání státní recepce.
• Thajská velvyslankyně vařila se studenty na znojemské Přímce. Díky
jazykové vybavenosti žáků nebylo téměř zapotřebí překladatelských
služeb. Angličtinou vládli bravurně.

PŘIPOMEŇ SI PROPAGAČNÍ AKCE, JICHŽ SES ÚČASTNIL. NÁZORY
ÚČASTNÍKŮ DOKRESLÍ, JAK SE NÁŠ OBOR PREZENTUJE. A PŘÍŠTÍ ROK
UŽ I TY MŮŽEŠ STÁT NA STRANĚ AKTÉRŮ
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MIROSLAVI
„Vaši kuchaři pro nás připravili výborné hamburgery. Celkově dobré jídlo
a drinky.“
• BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL PRO ZNOJMO A OKOLÍ
„Máte bod za to, jaké tu byly dobroty, které vaši kuchaři připravili.
Jakmile jsem ucítil vůni, už mě žádné jiné školy nezajímaly. Muffiny se vám
moc povedly. A vaše moučníky, cappuccina a espressa oceňovali učitelé
všech škol, co tam ten den byli. Konkurence v tu chvíli šla stranou, tak to je
pro vás druhý bod!“
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PŘÍMCE
„Vůně mě přilákala na 3. patro školy, kde bylo plno! Probíhala zrovna
soutěž, bylo to jak v televizní MasterChef. Tady to nazvali Svačinka na
Přímce. Průvodci nám řekli, že ji organizuje, paní Dřevojanová, pod jejímž
vedením vyhrál žák školy celostátní kolo. To svědčí o tom, že kuchařinu
musí mít v srdíčku.“

Věříme, že už neváháš, který obor je ten tvůj! Kuchaři i číšníci patří
k nejvyhledávanějším povoláním současnosti!
Kuchař je umělec a psycholog a stratég…, má v rukou argumenty,
které přesvědčí… Kuchař s bílou čepicí!
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Prodavač – duše kvalitního obchodu
Prodavač – oblíbená profese, která požívá
úctu veřejnosti. Prodavačem můžeš být i ty…
Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka,
kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka,
všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen
si račte říct…
Text netřeba představovat. Opěvuje práci
prodavače. Skutečného prodavače. Toho,
jenž je duší právě toho obchodu, kam rádi
chodíme, toho, kdo se na nás usměje, poradí.
Slušného, znalého odborníka.
…A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl
hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl
jazyk mrštný jako bič a já byl z něho celý pryč
a toužil jsem se prodavačem stát…
Dětská pokladna, dětské peníze, plastové
pomeranče, banány, zelenina, pečivo… Také
sis rád hrál na obchod a měl mrštný jazyk?
Splň si tedy svůj dětský sen a staň se
prodavačem!
V rámci praktické výuky si přijdeš na finanční
odměnu, získáš zajímavé benefity. Dostaneš
se nejen do velkých obchodních řetězců,
namátkou zmíním Kaufland, ale i do tradičních
českých prodejen či obchůdků. A pokud přes
prázdniny neseženeš brigádu, můžeš pracovat
tam, kde jsi vykonával učební praxi. Jistě
není náhodou, že mnoho absolventů zůstává
věrno skupině COOP. Mnoho prodavačů, ale
i kuchařů a číšníků, kteří získali výuční list v naší
škole, tak mělo nedávno tu čest být součástí
stých oslav výročí spotřebního družstva
Jednota Moravský Krumlov, protože jsou léta
jeho nedílnou součástí…
Lákavě
zabalené
kornouty
plné
čokoládových bonbonů. Mašlemi a balicími
papíry naaranžované bonboniéry a dárky
k různým příležitostem… Prodavač je

A pokud budeš chtít, pak už se zapojíš do
všech akcí, které jsou určené žákům základních
škol či jejich rodičům. Jistě ses mnohých sám
účastnil, stačí je jen vyjmenovat, připomenout.
Dny otevřených dveří v Miroslavi a v naší škole.
Praktické seznámení se všemi obory naší školy
při jedinečné celodenní akci Řemeslo má
budoucnost. Vánoční výstava, určená široké
veřejnosti, kde se po naaranžovaných balíčcích
prodavačů jen zapráší! Nabídky praktických
dovedností žáků budoucím středoškolákům
na téma ukázka ozdobného balení dárků,
jednání se zákazníkem. Muzejní noc. Různé
exkurze. Mnohé soutěže. Zrovna v aranžování
bodujeme!
…Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny
známé, my vám dobrou radu dáme, neboť
právě otvíráme, prodáváme, co kdo chcete, tak
to máme, co nemáme, objednáme, všechno
známe, všechno víme, poradíme, posloužíme…

výtvarník, umělec, estét, aranžér… Může
kreativně řádit a povolovat uzdu své fantazii.
Svůj um představuje při všech akcích, které
naše škola každoročně pořádá. Od září až do
června. Pro žáky 1. ročníků, to bys tedy mohl
být i ty, při adaptačním kurzu. Zkušenosti
předávají učitelé, ale zejména starší spolužáci.

Za truhláře z Přímky mluví jejich práce
Tříletý učební obor Truhlář většinou zaujme
chlapce, ale dokonce i dívky, kteří jsou
kreativní, mají vztah ke dřevu a přírodě. Střední
škola na Přímětické ve Znojmě má s tímto
oborem mnohaletou zkušenost.
V dnešní době informačních technologií
používají v teoretickém a praktickém
vyučování nejen klasické postupy, ale právě
i moderní pomůcky a chytré programy. Škola
nabízí výuku přes vizualizér, kdy učitel přímo
z učebnice promítá na tabuli. Žák se lépe
orientuje, vidí vše názorně. To je perfektní
třeba při opravě písemných prací, snadněji
a názorně upozorní na časté chyby.
V odborných předmětech je dobrým
pomocníkem program Turbo – CAD. Budoucí
truhláři se na něm učí jednoduchou grafiku
pro vizualizaci, slouží i jako příprava výroby
pro CNC stroje, využití má při hodinách

technického kreslení. Učitel odborných
předmětů má požadované vzdělání a praxi
v oboru, je tedy výborným průvodcem ve
výuce.
A jak vypadá praktická výuka? První ročník
mají na starosti mistři, kteří prošli soukromou
praxí, zde se žáci učí základům řemesla,
které voní dřevem. Druhý a třetí ročník se
přímo podílí na zakázkové výrobě učiliště.
V prostorách školy jsme zřídili truhlářskou
dílnu. Dle informací ze strany zákazníků jsou
s prací učiliště spokojeni. Někteří využívají
služby opakovaně, posílají děkovné emaily.
Jsme rádi, že za truhláře z Přímky mluví jejich
práce.
Pro výuku druhých a třetích ročníků
využíváme smluvní pracoviště. Učni si vytvoří
pracovní návyky, naučí se jednat s nadřízeným
i zákazníkem. Po vyučení mají možnost zůstat
u firmy, případně po
předložení
deníku
praxe lépe získají
práci. Seznamují se
s novými materiály,
učí se je správně
používat, pracují na
moderních strojích.
Škola spolupracuje
asi s deseti místními
firmami. Pracoviště
volíme v blízkosti
bydliště
žáka.
Druhý a třetí ročník
je
odměněn
za
produktivní
práci
částkou 500 – 1000
Kč za měsíc.
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Během
distanční
výuky
v
rámci
koronavirových opatření pracovali žáci na
svých projektech doma a na dálku konzultovali
se svými mistry. Třeba Tomáš Novotný
z druhého ročníku perfektně zrenovoval starou
zahradní lavičku. Můžete sami posoudit, jak se
mu to povedlo.

Cestovní ruch. V abecedě oborů maturitních na 1. místě
Kdo nechce sedět pouze doma a jezdit prstem
po mapě, určitě neodolá Cestovnímu ruchu.
Je to nejmladší obor, který škola zájemcům
o studium oboru ukončeného maturitní
zkouškou nabízí. Studovat na Přímce ale není
jako navštěvovat ledajakou školu. Tady si
můžete obor „osahat a zažít“.
Co žáky na cestě za maturitní zkouškou potká
a co je nemine? Klasické předměty. To je
samozřejmost, bez které se neobejde žádný
maturant. Ale protože všichni víme, že trénink
dělá mistry, nesedí „cesťáci“ jen ve škole
v lavici. V průběhu studia na ně čekají zajímavé
aktivity, které je přivedou až ke kýženému cíli.
Exkurze, stáže, výlety, výuka mimo zdi budovy
školy, praxe.
Určitě vás teď napadá mnoho otázek. Čtěte
dál, třeba jsme těmi našimi trefili hřebíčkem
na hlavičku. A pokud ne, pište, volejte. Jsme
přece cesťáci, poradíme, zařídíme!

1. Jak se stanu žákem oboru Cestovní ruch?
A kolik utratím za nákup knih?
Uchazeči do oboru musí složit jednotnou
přijímací zkoušku. Předpokladem je zájem
o cestování, historii a v neposlední řadě také
chuť rozšiřovat si cizojazyčné kompetence. Žáci
si kupují pouze pracovní sešity do cizích jazyků.
Učebnice jim škola zapůjčí.
2. Co jsou to školní akce a co účast na nich
obnáší?
Žáci oboru jsou takovou prodlouženou rukou
svých učitelů. Přímka je aktivní škola, ve které se
stále děje něco nového, žáci pomáhají učitelům,
komunikují se sociálními partnery, budoucími
žáky, jejich rodiči i dalšími návštěvníky školy.
Jsou schopni představit nejen sebe, ale všechny
obory a aktivity, které se zde konají. Na školní

akce a praxi se nosí oborová uniforma, která je
každému studentovi šita na míru.
3. Co se budu během studia učit?
Učební plán obsahuje všeobecné i odborné
předměty. Ze všeobecných předmětů jsou
stěžejními předměty český jazyk a cizí jazyky,
angličtina, němčina a francouzština, které jsou
součástí maturitní zkoušky.
Z odborných předmětů hrají hlavní roli
průvodcovství, cestovní ruch, cestovní ruch
v příhraničí, dějiny umění, zeměpis cestovního
ruchu a ekonomika.
4. Jak je to s praxí?
Již od prvního ročníku jsou odborné předměty
poměrně prakticky zaměřené. Do 2. ročníku je
zařazena odborná praxe, jež je zaměřena na
průvodcovskou činnost v národně-kulturních
památkách. Studenty je možné tedy v průběhu
praxe potkat na zámcích a hradech v regionu
(Vranov nad Dyjí, Bítov, Jaroměřice nad Rokytnou,
Jevišovice, Miroslav). Ve
3. a 4. ročníku mají žáci
v rámci předmětu cestovní
ruch učební praxi, která
se specializuje na činnosti
cestovních
kanceláří
a agentur. Žáci v rámci této
praxe organizují a realizují
tuzemské či zahraniční
zájezdy
a
exkurze.
Výstupem je ve 3. ročníku
tzv. ročníková práce, jejíž
splnění je podmínkou
postupu do závěrečného
maturitního ročníku.
Zprávy z praxí žáků
najdete také na webu
školy:
http://www.sousoszn.cz/
pro-uchazece/akce-skolyfotogalerie -1/skolnirok-2018-19/zaci-z-primky-opet-skvelymipruvodci-1781cs.html
http://www.sousoszn.cz/pro-uchazece/
akce-skoly-fotogalerie-1/skolni-rok-2018-19/
muzejni-noc-1773cs.html
http://www.sousoszn.cz/pro-uchazece/
akce-skoly-fotogalerie-1/skolni-rok-2018-19/
cestaci-znovu-v-zahranici-1763cs.html
5. Jak často se někam jezdí?
V průběhu každého školního roku se žáci oboru
zúčastní minimálně dvou tuzemských a jedné
zahraniční exkurze. Účast na těchto exkurzích
je povinná. Průvodce cestovního ruchu přece
nemůže pouze sedět ve školní lavici, ale musí
plánovat, realizovat, poznávat a vyhodnocovat.
6. Podívám se do zahraničí?
Do zahraničí se vypraví všichni studenti tohoto
oboru. Buď v rámci povinných exkurzí, nebo díky
projektu ERASMUS+. O všech těchto aktivitách
pravidelně informujeme na webu školy.
7. Z čeho budu maturovat?
Maturita není žádným oříškem, který se nedá
jen tak vylousknout. Není to ale žádný strašák.
Při pravidelné přípravě a plnění úkolů ji zvládne
každý čtvrťák. Ve společné části maturují žáci
z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka nebo
matematiky. V profilové části skládají zkoušku
z dalšího cizího jazyka, ústní zkoušku z cestovního
ruchu, průvodcovství a ekonomiky. Poslední je
zkouška praktická, zaměřená na fakta z dějin
umění, zeměpisu, porozumění cizojazyčnému
textu a přípravu produktu cestovního ruchu.
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Když jsme se ptali současných studentů,
proč si zvolili ke studiu právě tento obor,
byly jejich odpovědi následující:
„Cesťák studuji, protože:
• mě baví cestování
• rád poznávám nové země a nová města
• zajímám se o historii, kulturu a její rozmanitosti
• mluvím cizími jazyky a chci své cizojazyčné
znalosti ještě prohlubovat a rozšiřovat
• jsem organizační typ
• nemám problémy komunikovat s novými lidmi
• rychle se přizpůsobuji novým výzvám
a požadavkům.“
Pokud ještě někdo váhá, nemusí. Není
fajn studovat obor, který otevírá dveře do
celého světa?

Hoteláci. Hotelníci. Hotelovka
Slangové označení maturitního oboru Hotelnictví a turismus.
Přímka. Slang.
Škola na Přímětické.
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Instagram Hotelovka_Primka
DEVÁŤÁCI ocení spíš slang a cool názvy. Tento text je pro NĚ.
Ušitý na míru vážným zájemcům o obor.
Žákům, kteří se rozhodují, kam po devítce.
Tak přistup do turistického vlaku a pojeď …k nám na Přímku!
• Jsi FANCY, rád cestuješ a poznáváš nové lidi? Studuj u nás Hotelovku!
• Buď TRENDY a nauč se tři světové jazyky, anglicky, německy,
francouzsky. DOMLUVÍŠ SE všude.
• Nebuď doma, CESTUJ, naše škola Ti to umožní. Objevuj Evropu
a REALIZUJ SE v restauracích, kavárnách, barech, hotelech, penzionech
či na recepcích. Můžeš vyjet do PRAHY a být součástí profi týmu v luxusní
restauraci PIZZA NUOVA.
• OCEŇ super zázemí školy, v němž se budeš cítit jako ryba ve vodě perfektně vybavené ODBORNÉ UČEBNY, ŠKOLNÍ BAR, který nám všechny
školy závidí, bufet, GYMNASTICKÝ SÁL a tělocvičnu…
• Buď COOL – věnuj se sobě, makej na sobě. Je to těžká dřina,
ale zúročí se.
• NÁSLEDUJ absolventy, kteří působí na různých pozicích
v MICHELINSKÉ RESTAURACI v Anglii nebo brázdí vody na velkých říčních
lodích po celé Evropě.
• PŘIPOJ SE k absolventům studujícím prestižní školu ROYAL ACADEMY
OF CULINARY ARTS v Anglii.
• Sbírej BEST zážitky, získej nové zkušenosti v oblasti SOMELIERSTVÍ,
BARISTIKY, BARMANSTVÍ.
• OBJEV učení zážitkem – POZNEJ neopakovatelnou atmosféru
odborných pracovišť ve vybraných znojemských hotelech – ZAŽIJ TO.
• Bravurně zorganizuj společenské akce, rauty a recepce - PRODEJ TO.
• VYŠVIHNI SE na pozici manažera v oblasti restauračního či hotelového
provozu a v lázeňství.
• ZÚROČ VŠE, co ses naučil v prestižních hotelových a restauračních
zařízeních nejen v ČR, ale v celé Evropě.
• Založili jsme INSTAGRAM Hotelovka_Primka. Chceš vědět ty
nejaktuálnější informace z hotelovky na Přímce? Co děláme, co nás baví?
PŘIDEJ SE!
Tak neváhej a připoj se, hotelnictví a turismus nejen ve Znojmě
pokvete i díky tobě!
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Za každou sebevědomou ženou stojí šikovná…
Krásná pleť, kosmetické ošetření, upravené obočí, prodlužování řas,
masáž hlavy a ušních boltců, mikromasáž očního okolí, malování na
obličej, pěstěná pokožka, upravené ruce, manikúra, gelové nehty,
i-lack, masáže těla, peeling, detoxikace, depilace, čokoládové, medové
a lymfatické masáže, anatomie těla, skořicový zábal, bahenní zábal,
masáž zad lávovými kameny, parafín, masáž nohou a pedikúra,
anticelulitidový program, vizážistika… Jistě jste podle indicií poznali.

návštěvníci, mohou týkat i tebe!
• Přijeli jsme se školou na Den otevřených dveří do Miroslavi, kde Přímka
prezentovala obory školy. Vůbec jsem nevěděla, který obor si na přihlášku
napíšu. Jakmile mě kosmetičky namalovaly, měla jsem jasno. Chci být také
takový profík.
• Mě zase nadchla školní kosmetická provozovna, kterou
jsem si prohlédla při Dnu otevřených dveří školy. Vůně, klid,
čistota. Prošla jsem první učebnou kolem bílých lehátek,
kde probíhala líčení, barvení obočí a řas a vůbec péče o pleť.
• Mě vedly kosmetičky do druhé učebny, kde dělají manikúru. Mým
přáním byl i-lack. Odcházela jsem spokojená a rozhodnutá, co si na
přihlášku napíšu.
• Řemeslo má budoucnost. Tuto akci jsem absolvovala dokonce dvakrát,
protože tam naše škola bere osmáky a deváťáky. Měla jsem vybráno
už v osmičce, devítka to jen potvrdila. Kosmetičky nás totiž vzaly mezi
sebe a dohlížely na to, jak zvládáme, co nám předvedly. Super akce! Už
se těším, až budu mladší spolužáky učit já.
•
Škola je moderní. Kosmetičky mají odborné učebny v přízemí.
Pár kroků odsud jsou krásná tělocvična, gymnastický sál, posilovna.
Nechybí kantýna a školní jídelna s obsluhou, ve 4. patře školy je školní
bar s perfektní nabídkou, navíc otevřeno celé dopoledne! Zpětnou
vazbu jsme psali přes QR kód, bylo to hned. Wifi free v celé škole. Prostě
jdou s dobou.
•
Při Vánoční výstavě jsem byla ve škole s mamkou, chodíme tam
každoročně. Využila možnosti nechat se nalíčit. Kosmetičky ještě jako
bonus přidaly masáž rukou. Koupila jsem hned dárkový poukaz na
ošetření pleti – mamka ho dostala na Vánoce. Provozovnu od té doby
navštěvuje pravidelně.
•
Kosmetičky přijely přímo k nám na základku. Vybrali jsme si
téma z jejich nabídky praktických dovedností žáků, týkalo se vizáže
– kosmetičky představily druhy líčení i líčidla dekorativní kosmetiky
a bodovaly, když denní líčení na našich děvčatech předvedly. Děvčata
vzpomínala, jak své starší spolužačky ještě před pár lety potkávala
na chodbě – a dnes jsou z nich odbornice na slovo vzaté. Příští rok
si objednáme další téma: prodlužování a zahušťování řas. Náplň
předmětu člověk a svět práce prakticky. Je radost vidět, jak se z deváťačky
stává odbornice, že se v životě neztratí.
• Šarm. Tradiční soutěž, v níž kosmetičky a kadeřnice porovnávají své
umění s konkurencí. Jiná škola, jiná země. Přijeli jsme z Vizovic a máme
zlato. Téma Ledové snění nám prostě sedlo. Porazili jsme Jihlavu, Žďár nad
Sázavou, Břeclav, Třebíč, Šilheřovice, Salzburg. Skvělá akce, děkujeme, že ji

Kosmetička

.
Stojí za krásou a sebevědomím žen. Výsledky její práce lahodí oku
a prospívají tělu i duši.
Maturitní obor, který můžeš studovat v naší škole. Vítej ve světě vůně,
čistoty, kreativity, estetiky a módních trendů…

Co bys měla vědět o studiu
• je čtyřleté denní, podmínky přijetí – přijímací zkouška, ukončení
vzdělání – maturitní zkouška
• hodí se pro dívky, které mají dobrý vkus i smysl pro detail a rády
komunikují s lidmi
• první dny ve škole se při adaptačním kurzu seznámíš nejen se svými
novými spolužačkami a učiteli, ale i se spoustou zajímavých
informací souvisejících s oborem
• během studia si můžeš vybrat z velké nabídky rekvalifikačních
kurzů, seminářů, školení, díky nimž si prohloubíš své znalosti
a získáš cenné zkušeností a dovedností
• naučíš se, jak pečovat o celé tělo
• první ročník je věnován péči o obličej, dekolt a ruce, naučíš se
volit technologické postupy v souladu s diagnózou zákazníka,
jeho individuálním přáním či módními trendy
• ve druhém ročníku se staneš odbornicí v líčení, prodlužování řas
a depilaci
• ve třetím ročníku se věnujeme masážím těla a detoxikaci
• čtvrtý ročník je zaměřen na péči o nohy a komplexní přípravě
na maturitní zkoušku, absolvent rozpozná základní kožní choroby,
při jejich léčení spolupracuje s dermatologem
• v případě dobrých studijních výsledků můžeš absolvovat
zahraniční odbornou stáž v rámci projektu Erasmus+
Jsme školou odbornou, tak se jistě těšíš na praxi
• naše škola ti umožní vykonávat praxi ve školní provozovně,
kterou navštěvuje i široká veřejnost
• budeš pracovat s velmi kvalitními přípravky z přírodní kosmetiky,
naučíš se je i vyrábět
• pleť zákaznice budeš ošetřovat ultrazvukovou špachtlí, oceníš
jednoduchou manipulaci a vysokou efektivitu
• budeš součástí týmu, který spolupracuje s mnoha kosmetickými
salony, namátkou Body and Soul či salon Eleganz
• od druhého ročníku budeš moct praxi absolvovat i mimo školu
• za svoji práci dostaneš zajímavé finanční ohodnocení

vaše škola každoročně organizuje!
Hodnocení práce ústy odborníka pro nás hodně znamená
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

Možnosti po maturitě?
• můžeš pokračovat ve studiu buď na vyšších odborných školách, nebo
vysokých školách
• další možností je otevřít si vlastní kosmetický salon – po nezbytném
zapracování budeš schopna v oboru podnikat
V průběhu studia můžeš prezentovat obor, škola ti vytvoří výborné
podmínky. A příští rok už se slova pochvaly, která nám zanechali

Kosmetičky z Přímky se těší na nové studentky i na všechny
zákaznice. Na viděnou…

8

Studijní obor Podnikání, obchod, služby a jeho učební praxe,
jež vás připraví do života!
naučíte se spolupracovat v týmu,
řešit vzniklé pracovní problémy.
„S novým školním rokem
přišly i nové zkušenosti, vzdělání
a týmová práce. Díky učební
praxi jsem zjistila, jak některé věci
můžou být jednoduché a složité
zároveň. Nejen na práci, ale i na
vztahy… Za největší úspěch naší
firmy považuji naši soudržnost,
byli jsme si nápomocni ve všem.
Pomáhali jsme si, i když jsme byli
jeden na druhého naštvaní nebo
nesdíleli stejný názor. Pomáhali
jsme si, podporovali se, vzájemně
se povzbuzovali, spolupracovali
jsme, dokázali jsme se domluvit,
stáli jsme při sobě…“ uvádí ve své
ročníkové práci Dita Šperková,
studentka 3. ročníku oboru
Podnikání, obchod, služby.
V letošním školním roce vznikly
v naší škole úspěšné studentské
firmy zaměřené na výrobu a prodej
přírodních šťáv, náramků či
oblečení a placek s různými motivy.
Věřte, že na prodejních akcích se na
tyto produkty stojí dlouhé fronty.
Jako bonus ještě několik „pravidel“,
pomocí nichž shrnula Dita své
Podnikání, obchod, služby – jeden
z reprezentativních oborů naší školy. Obor, na
který jsme právem hrdí, obor, jenž vás nemůže
nikdy zklamat!
Pokud stále váháte, zda se v budoucnu
věnovat obchodu, pracovat ve službách, nebo
si splnit svůj sen a začít podnikat, stop, u nás
jste správně! Další bezesné noci vás už trápit
nemusí.
Studijní obor Podnikání, obchod, služby,
jak už je z názvu patrné, nabízí opravdu
široké možnosti. Jako jeho absolventi se
uplatníte v ekonomických, obchodních
a administrativních profesích, ve veřejné
správě, v hotelnictví, stravovacích či
ubytovacích službách. Ani jiné sféry působnosti
vám nebudou zcela uzavřeny. Vybavíme vás
dovednostmi nezbytnými pro úspěšný vstup
na trh práce, taktéž vás plně připravíme pro
případné studium na vysoké škole.
Během čtyřletého studia se podrobně
seznámíte se všemi důležitými odbornými
předměty,
tj.
účetnictvím,
právem,
technikou hotelového a restauračního
provozu, ekonomikou, finanční gramotností
či zbožíznalstvím. Můžete se zúčastnit
workshopů, webinářů, veletrhů, národních
i mezinárodních soutěží. Teď namítnete, že
podobné je to na všech typech škol se stejným
zaměřením. Ano, nezbývá než souhlasit. Co je
tedy u nás navíc?
Je to třetí ročník studia a předmět
nazvaný Učební praxe. Sladký rok získávání
praktických zkušeností, kde si předchozí
nabyté znalosti a dovednosti vyzkoušíte ve
své vlastní studentské firmě. Firmu si sami
založíte a celý rok povedete. Projdete si celým
podnikatelským procesem, vymyslíte produkt,
zajistíte jeho výrobu, propagaci i prodej.
Nápomocni vám samozřejmě budou naši
zkušení pedagogové odborných předmětů.
Učební praxe funguje pod záštitou Junior
Achievement, což už samo o sobě zaručuje
vysokou úroveň a kvalitu. Na vlastní kůži si
vyzkoušíte pozitiva i negativa fungování firmy,

dojmy z celoroční učební praxe.
1. Nikdy si toho neber víc, než sama zvládneš.
2. Vždycky je tu někdo, kdo ti pomůže, stačí se jen
zeptat.
3. Manuální práce je lepší v sedmi lidech než ve
dvou.
4.
Nikdy
se
nesměj ostatním,
nevíš, kdy se to
stane tobě.
5. Nic nezakřikni!
6. Přestaň být
vstřícná k lidem,
kteří
si
to
nezaslouží.
7. I paní učitelka
může
být
k amarád.
8. Nikdy si nehraj
na to, co nejsi!
M ů ž e m e
končit
lepší
pozvánkou? V
rámci praxe

9

objevíte dosud nepoznané a naučíte se
mnohem víc, než s dokážete představit.
Přijďte, uvidíte sami! Jste zvědaví? Zavolejte
nebo napište! Těšíme se!

Proč studovat obor Sociální činnost na Přímce?
Baví tě práce s lidmi? Chceš pomáhat lidem
s problémy a víš, že bez pomoci erudovaných
lidí se z nich nedostanou? Jsi ta nebo ten, kdo
chce ve svém okolí rozdávat radost, štěstí
a někoho podporovat? Máš potřebu řešit
neduhy ostatních a jsi vybaven potřebnou
dávkou empatie? Neboli soucítíš-li s jinými
a není ti lhostejný osud druhých lidí? Pokud
splňuješ ve všem ANO, studuj Sociální činnost!
Sociální činnost je velmi široký obor. Kromě
všeobecně vzdělávacích předmětů a pozor –
matematika se učí pouze dva roky a nebudeš
z ní skládat maturitní zkoušku, se v rámci
čtyřletého studia dozvíš spoustu informací
z odborných předmětů jako je pedagogika,
psychologie, sociologie, sociální služby
a sociální politika, gerontologie, péče
o klienta, rodinná výchova. Aktivizační
činnosti budeš rozvíjet v předmětech
hudební, výtvarná a dramatická
výchova. Během odborné a učební
praxe, které je během studia dostatek,
se naučíš práci s různými skupinami
klientů – s dětmi, dospělými, seniory,
nemocnými i zdravými. Navštívíš
pobytové, ambulantní i terénní sociální
služby. Kromě přímé péče o klienty
se seznámíš se základní sociální
a ošetřovatelskou dokumentací.
V rámci odborných kompetencí
budeš
vybaven
znalostmi
a dovednostmi pro výkon přímé
obslužné péče, osobní asistence
a
výchovné
nepedagogické
činnosti. Své uplatnění nalezneš především
v pobytových a terénních sociálních službách,
popřípadě ambulantních zařízeních, mezi
něž patří Domovy pro seniory, pečovatelská
služba či Domovy pro osoby se zdravotním
postižením, Domovy pro osoby se zvláštním
režimem, Centra denních služeb. Hlavní náplní
práce je poskytování základní pečovatelské
péče, již tvoří hygienická péče, polohování,
podávání stravy, podpora soběstačnosti,
sebepéče a aktivizace.
Po absolvování studia můžeš pracovat
na pozici pracovníka v sociálních službách
nebo pokračovat ve studiu na vyšší odborné
škole či na vysoké škole a stát se sociálním
pracovníkem. V naší škole dostaneš velmi
kvalitní přípravu pro svoji budoucí kariéru.
Co tě v oboru dále čeká?
• Výuka jednoho cizího jazyka (anglického nebo
německého, znalost si procvičíš při komunikaci
s mladými lidmi ze zahraničních partnerských
škol a organizací)
• Výuka reflexní terapie
nebo znakového jazyka
(naučíš se jazyk neslyšících
a
dokážeš
pomocí
reflexních zón zmírňovat
somatické potíže)
• Základy
bazální
stimulace
(stimulace
klienta ke vnímání jeho
vlastního těla)
• Základy první pomoci
• Odborná praxe již od
druhého ročníku
• Pravidelná učební praxe
ve třetím a čtvrtém ročníku
na pracovištích sociálních
partnerů

A jaké jsou možnosti uplatnění?
• Můžeš mít kariéru ve státním i soukromém
sektoru na pozici pečovatele (pracovník
v sociálních službách) nebo pracovat v různých
neziskových organizacích
• Můžeš pomáhat mladým i starým lidem,
osobám nemocným a se zdravotním
postižením
• Můžeš se stát terénním pracovníkem
nebo pracovat ve službách ambulantních
a pobytových
• Můžeš být členem týmu, který pečuje
o postižené děti, být jejich osobním asistentem
• Můžeš si založit živnost a pečovat o malé
děti (do tří let věku)
• Můžeš pokračovat ve studiu VOŠ a VŠ

• Podpoříme tě v dobrovolnických aktivitách
u všech cílových skupin a v charitativních
sbírkách.
• Po složení maturitní zkoušky najdeš široké
uplatnění na trhu práce.
• Budou tě učit odborně vzdělaní učitelé, kteří
mají praxi a zkušenosti
• Na začátku studia, první dny v prvním
ročníku, absolvuješ adaptační kurz, při kterém
se seznámíš s novými spolužáky, dozvíš se
více o oboru, naší škole, učitelích i o sobě.
V průběhu celého studia si projdeš kariérovým
poradenstvím.
• Během studia si povedeš své vlastní
portfolio, v němž se odrazí tvé znalosti,
zkušenosti a praxe. Tvůj Deník praxe se rovněž

Proč právě obor Sociální činnost a naše
škola?
• Jsme odborná škola, proto se při výuce
postupně setkáváš s praxí a prakticky
zaměřené předměty začnou převažovat nad
těmi všeobecnými.
• Žáci všech oborů jezdí na odborné exkurze
a akce, absolvují přednášky odborníků z praxe
a navštíví mnoho zařízení, která s oborem
souvisí.
• Spolupracujeme s mnoha sociálními
partnery, u kterých absolvuješ odbornou
i učební praxi. Za náš obor stojí za zmínku
CSS Znojmo, Domov Božice, Senecura
SeniorCentrum Šanov, Domov pro seniory
Jevišovice, Kruh Znojmo, Zámek Břežany,
Domov Skalice. Zúčastníš se mezigeneračních
setkávání.
• Můžeš se zapojit do psychologické
olympiády a různých projektů.
• Budeš se učit v moderní a dobře vybavené
odborné učebně.

stane nedílnou součástí studia.
• Ve třetím ročníku tě čeká ročníková práce,
kterou prokážeš dovednosti a znalosti z oblasti
volnočasových aktivit.
• Nabízíme poradenské služby jednak
v oblasti výchovného a kariérového
poradenství, jednak v oblasti prevence
rizikového chování.
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Co říci závěrem?
Že bez pracovníků v sociálních službách by
sociální služby nemohly kvalitně fungovat.
Nejenom v
současné době, pandemie
koronaviru, si všichni bezesporu zaslouží velký
obdiv a uznání. Jejich práci, která je vlastně
posláním, nikdo nemůže nahradit. Je potřeba
vyzdvihnout jejich obětavost, pracovitost
a píli. I naši žáci těmito vlastnostmi disponují,
jejich pracovní nasazení je vidět v reálu na
pracovištích, kde odvádějí velmi kvalitní práci.
Nerozeznáte je od řadových zaměstnanců.
Za to jim patří velké DÍKY.

Nástavbové studium na Přímce – jedinečná cesta k maturitě!
k nám dospělým je taky fajn.“
Jana: „Ke studiu mě zpočátku vedla povinnost
„dodělat“ si k výučnímu listu maturitu, ale
již mám 10 let praxe jako finanční poradce,
a to je v podstatě dostačující. Nadále chci mít
spokojené klienty a ve svém portfoliu všechny
investice, proto ve studiu pokračuji. V mém
věku je to velmi náročné, ale proč nezabojovat
a neprocvičit si mozek. Stal se z toho můj velký
cíl, doufám, že se vydaří a splním si ho. Je na
tom krásné i to, že jsem se po 38 letech vrátila
do školy, kde jsem studovala. Líbí se mi i skvělý
kolektiv ve třídě (máme vymyšlené i přezdívky
mezi sebou) a mohu říct, že i pedagogové se
vydařili a rozumíme si.“
Martina: „Do školy jsem nastoupila kvůli práci
a rozhodla se, že to nevzdám. Je to teda časově
hodně náročné, je to výzva, skloubit studium
s prací a rodinou, ale snad to zvládnu. Moc se
těším, že mi škola pomůže k lepšímu místu nebo
vyššímu ohodnocení.“
Potřebujete si doplnit vzdělání? Nutí vás
šéf do dalšího studia? Chcete si splnit svůj sen
nebo napravit omyly mládí? Máte volný čas
a chcete jej smysluplně využít? Nebo se toužíte
vrátit do školy jen tak, pro dobrý pocit?
Máme pro vás zajímavou nabídku. Získejte
maturitu u nás na Přímce! Nástavbové studium
se na vás těší! Časem prověřeným a studenty
oceňovaným typem vzdělávání je právě
nástavbové studium. Naše střední odborná
škola pro vás v příštím školním roce otevírá dva
obory tohoto typu, a to Podnikání a Vlasovou
kosmetiku. Absolventi oboru Podnikání se
uplatní v administrativních a ekonomických
profesích či při řízení vlastní firmy. Studium
Vlasové kosmetiky je zaměřeno převážně na
pozice spojené s poskytováním kadeřnických
služeb.
Formu studia si zvolíte podle svých časových
možností – denní, nebo dálkovou. Denní
studium je intenzivnější, dálkové umožňuje
skloubit studium s prací. Pro denní studenty
se mnoho nezmění, pokračují v každodenní
návštěvě školy, užívají výhod studentského
života
a vyhlížejí termín maturit. Kontaktní
výuka dálkových studentů probíhá obvykle
jednou týdně, další část učiva musí zvládnout
samostudiem.
Naši
pedagogové
jsou
trpělivými průvodci, žáci mohou využít
osobních, emailových či telefonických
konzultací.
Nechceme vám nic nalhávat, studium
při zaměstnání je náročné, k pracovním
a rodinným povinnostem vám přibydou i ty
školní. Také neříkáme, že bez maturity nelze
prožít šťastný
a naplněný život. Ale
objektivně vzato, s maturitním vysvědčením
v kapse zvýšíte svou cenu na trhu práce,
můžete se ucházet o vyšší pracovní pozice,
dosáhnete vysněného cíle a v neposlední řadě
vám pořádně vzroste sebevědomí! Nezní to
lákavě? Odpovídáte ano? Pak prosím čtěte
dál! Abychom vám usnadnili rozhodování, zda
začít studovat, přinášíme postřehy studentů
prvního ročníku dálkového studia oboru
Podnikání.
Luboš: „Na Přímce jsem před několika lety
studoval, což při rozhodování hrálo významnou
roli. Známé prostředí, kantoři i možnost
dálkového studia. Přímka byla jediná na
Znojemsku, která tento obor otevřela v dálkové
formě. Věřím, že individuální přístup a moje píle
bude klíčem ke skloubení práce a školy a následné
úspěšné absolvování maturitní zkoušky.“
Michal: „Do školy jsem nastoupil kvůli chybě
z mládí a též pro lepší uplatnění ve svém oboru
Kuchař-číšník. Většina učitelů nás bere jako

zodpovědné studenty a snaží se nám výuku
přizpůsobit na míru.“
Petra: „Byla jsem ve správný čas na správném
místě a získala vysněnou práci. A jelikož si své
práce opravdu cením a vím, že se svým vzděláním
bych ho normálně dělat neměla, ale i přesto
dělám, rozhodla jsem se, že školu dostuduji.
Protože pracuji a mám rodinu, nastoupila jsem
na dálkovou formu studia. Škola mě baví, přijdu
na jiné myšlenky, i když občas je to docela sranda
skloubit všechno dohromady. Přístup učitelů

11

Lukáš: „Moje současná práce mi umožňuje
se svým časem nakládat flexibilně. Chtěl jsem
tedy využít této možnosti a čas věnovat něčemu
podstatnému. Podmínku maturity jsem nahradil
osmi lety praxe v oboru, a proto je jedinou
motivací ke studiu jen jakýsi vnitřní rozpor
dohnat něco, od čeho jsem utekl v mládí.“
Nemáte co ztratit! Promyslete to a přijďte!
P. S. Začínáme vždy v září!

Čím jsme jiní? Výuka cizích jazyků na Přímce je pestrá
Ambicí naší školy je poskytnout žákům
kvalitní
vzdělávání,
přátelský
přístup,
inspirující
a
optimistické
prostředí,
motivované pedagogy s chutí do práce a stát
se odrazovým můstkem do praktického života
v České republice a zahraničí, ale i pro studium
na univerzitě. V našem vzdělávacím programu
klademe zvýšenou a cílenou pozornost na
výuku cizích jazyků. Standardem je domluvit
se až třemi jazyky, a to anglicky, německy
a francouzsky.
Výuka probíhá v menších skupinách
třikrát nebo čtyřikrát týdně s přednostním
zaměřením na jazyk anglický, což znamená, že
angličtina je první cizí jazyk. Žák z něj skládá
maturitní nebo závěrečnou zkoušku. Německý
jazyk si žáci volí jako druhý cizí jazyk. Obory
Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch mají do
rozvrhu zařazen i jazyk francouzský.
Výuka je posílena využitím disponibilních
hodin a podporována kroužky nebo
doučováním, kde se dorovnává rozdíl mezi
úrovní prvního a druhého jazyka nebo se žáci

připravují na mezinárodní zkoušky a stáže.
Kroužky a doučování jsou zdarma.
Naším cíle je, aby žák zvládl cizí jazyk na
úrovni B1. Volíme formu komunikace a aktivní
metody výuky. Studenti mají
možnost účastnit se projektů
Erasmus+
a
jazykově
poznávacích pobytů nebo
výletů v Londýně, Vídni nebo
Paříži. Výuka je podpořena
účastí
na
soutěžích,
Evropském dni jazyků či
návštěvami
divadelních
představení v cizím jazyce.
A proč vlastně studovat
cizí jazyky na naší škole?
Cestování bude pro vás
snazší. Studium cizích jazyků
vám otevře svět pracovních
příležitostí a kariérního
postupu.
Posílíte
svou
kreativitu a sebevědomí.
Zlepšíte
komunikační

dovednosti. Získáte nové přátele. Vyděláte víc
peněz. Otevřete si cestu pro studium, práci
nebo bydlení v zahraničí.

Čeština na Přímce
OSOBNÍ DOPIS JAKO SLOHOVÝ ÚTVAR JE
K OSLOVENÍ JAKO STVOŘENÝ
Milá budoucí studentko, milý budoucí
studente,
dovol, abychom Ti položili pár otázek. Máš
pochybnosti, zda obstojíš ve studiu českého
jazyka na střední škole? Čeština Tě nebaví?
Četba je pro Tebe noční můrou? Nedaří se
Ti proniknout do tajů pravopisu? Napsání
slohové práce se pro Tebe stává hororem?
Zdá se Ti, že maturita z češtiny je pro Tebe
překážkou k absolvování vysněného oboru?
Tyto obavy Tě již trápit nemusí… Jsme
připraveni Ti pomoci. Navážeme na znalosti ze
základní školy, v případě nutnosti je doplníme.
Nové vědomosti si osvojíš postupně krůček
po krůčku, propojíme teorii s praxí, využijeme
moderní techniku, nejnovější výukové
metody, naučíme Tě pracovat s textem a snad
i přivedeme ke čtení…
Neslibujeme, že to vždy bude procházka
růžovou zahradou, musíš makat, ale má v životě
cenu něco, co získáme zadarmo? „Někdy je to
mazec, paní učitelka je dost neústupná, ale vím,
že díky ní nakonec tu maturu dám,“ vyjádřila se
jedna ze studentek 3. ročníku.
Velkou pozornost věnujeme čtenářské
gramotnosti,
tj.
porozumění
textu
a přemýšlení o něm, což oceníš v pracovním
i osobním životě. V průběhu studia se Ti
rádi budeme věnovat i individuálně, stačí si
domluvit termín a sdělit nám, co je potřeba

vysvětlit.
Fakt si pořád myslíš, že je čeština nudná?
Pouze biflování, hromady autorů a názvů
jejich děl? Věř tomu, že právě tento předmět
může být poutavý. Nabízíme Ti projekty
rozvíjející tvůrčí a kritické myšlení, budeš
psát, tvořit příběhy a komiksy, vyjadřovat své
názory pomocí metod dramatické výchovy
a kreativního psaní.

Ani maturitní četba pro Tebe nemusí být
strašákem. V naší útulné knihovně, nabité
klasickými svazky i posledními novinkami,
Ti ochotně doporučíme knihy, které přečteš
jedním dechem, dokonce poradíme, jak
uspořádáš svůj maturitní seznam literárních
děl. V rámci pravidelného setkání nazvaného
Literární bar (ano, opravdu je součástí školní
budovy bar a místní vyhlášená káva je vysoce
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návyková) můžeš nad zajímavými knižními
tituly debatovat s podobně naladěnými
spolužáky. Své literární nadání využiješ ve
školním časopise, ukážeme Ti, jak funguje
běžná žurnalistická praxe. Provedeme Tě
Dnem poezie, zajdeme do divadla a do kina.
Bude nám ctí, pokud se zapojíš do
nejrůznějších soutěží, např. Olympiády
v českém jazyce, mimochodem hrdým
hostitelem okresního kola se každoročně
stává právě naše škola, případně Prezentiády,
jejíž krajské kolo se koná na půdě Masarykovy
univerzity, a to už Ti pořádně rozšíří obzory!
Získáš spoustu nových zkušeností, zlepšíš si
komunikační schopnosti, naučíš se pracovat
v týmu, formulovat myšlenky, argumentovat,
navážeš nové kontakty.
Máš dotazy? Sem s nimi! Máš další nápady?
Rádi se necháme inspirovat!

Matematika + přírodní vědy = strašák + nuda
Tohle u nás neplatí
Také se bojíš matematiky?
No, pokud víš, co chceš a zvolíš si studijní obor, jsme připraveni se
ti maximálně věnovat. Zakládáme si na názornosti a individuálním
přístupu. V případě problémů ti naši zkušení pedagogové nabízí
konzultační hodiny a doučování. Matematika nemusí být jen spousta
čísel, realizujeme i různé matematické projekty a soutěže, např. Finanční
gramotnost, Matematický klokan nebo soutěž Tangram.
Řemeslo je skvělá věc, ale co matematika na učebních oborech?
Není to taková „hrůza“. Jedná se hlavně o opakování a prohloubení
znalostí ze základní školy. Víc
než na učení se teorie dbáme na
využití matematiky v praxi, a to na
názorných příkladech z reálného
života.
Chemie, biologie, ekologie
a fyzika – proč?
Protože
nás
obklopují,
setkáváme se s nimi téměř
neustále a znalosti z nich prakticky
využiješ. Ať už si vybereš studijní
nebo učební obor.
Předměty jsou soustředěny
zejména do prvních dvou
ročníků. Snažíme se o návaznost
přírodovědných předmětů na praxi

a odborné předměty. Například v oborech Hotelnictví a Kuchař - číšník
se zaměřujeme na chemické složení potravin, u oboru Kosmetička na
problematiku chemického složení kosmetických přípravků a studenti
cestovního ruchu by měli vědět, jak vypadají např. turistické lokality
z hlediska ochrany životního prostředí.
Právě v těchto předmětech je kladen velký důraz na zajímavé
projektové vyučování. Např. ve fyzice se projekty týkají Sluneční
soustavy, v předmětu Biologie a ekologie přínosu jedince k ochraně
životního prostředí a v chemii chemického průmyslu v ČR.
A koho by nebavily pokusy?
Proč si něco „vlastnoručně“
nevyzkoušet?
Letos jsme vybudovali novou
učebnu přírodních věd, takže se
máš na co těšit. Praktickou ukázku
jsi mohl vidět na Dnu otevřených
dveří, kde si žákyně 2. ročníku
oboru Kosmetička ve spolupráci
s pedagogy připravily „Domácí
pokusy z chemie a fyziky“.
Matematika a přírodní vědy tedy
nemusí být jen strašákem nebo
nudou.
Rádi Tě o tom přesvědčíme.

Informatika na Přímce se moderních trendů nebojí

Informatika. Poutavá disciplína, bez níž
není možné v současné společnosti obstát…
Disciplína, bez níž se tradiční ani moderní
odvětví neobejdou… Disciplína, na niž
narazíte všude, kam se podíváte… Disciplína,
jež umí vyděsit nejednoho z nás… Prostě
informatika.
Počítač, programování, úprava fotografií,
výpočetní systém, počítačové aplikace, digitální
kompetence, tabulkový procesor, netbook,
youtube, informatické myšlení, algoritmizace,
pédéefko, hardware, sociální sítě, multimédia,
videohovor, souborové formáty, stříhání
videa, robotika a další pojmy…. Chytáte se?
Znáte? Všechno je jasné? Ať už rozumíte, či ne,
máme pro vás otázku. Chcete umět efektivně
ovládat techniku a počítačovou gramotnost
mít v malíčku jednou provždy? Ano? Paráda, to
jsme chtěli slyšet!
Jsme tady pro vás. U nás na Přímce najdete
odborníky na informatiku na slovo vzaté,
experty s letitými zkušenostmi, kteří vás ve
štychu nenechají. Specialisty, jež jsou ve
světě počítačů jako doma, rozumějí však
i duši studentů a s nadšením a erudicí sobě
vlastní vám předají své znalosti. Počítače
už pro vás nikdy nebudou zdrojem trápení,

nýbrž potěšením
a
oddaným
pomocníkem…
Možná vám na
mysli
vytanula
otázka, proč se
učit počítačovým
dovednostem
pod
vedením
odborníků, když
dnešní děti se
rodí v jedné kapse
s mobilem, ve
druhé s tabletem
a
telefonovat,
posílat
SMS
i ovládat televizi
zvládáme
také
se samozřejmým
klidem. Je nutné
si uvědomit, že
více než polovina ekonomicky aktivních lidí
je nucena při své pracovní činnosti používat
počítač a internet, vyznat se v této problematice
tedy rozhodně není k zahození. Naši vyučující
vás přesvědčí, že účelné zvládaní moderních
technologií vám oproti náhodnému klikání
ve stylu „co to asi udělá“ ušetří spoustu času.
V dnešní obrovské konkurenci
zvyšuje náležitá znalost práce
s počítačem šanci absolventa
střední školy uplatnit se na trhu
práce, dosáhnout na vyšší mzdu
či se prosadit na vysněnou
pracovní pozici.
Znáte
význam
slova
informatika? Jedná se o nauku
zabývající se informacemi, jejich
přenosem a zpracováním. Není to
tedy pouze o ovládání počítače
a
nejrůznějších
programů,
ale především o kreativní práci
s
informacemi.
Schopnost
vyhledávat, třídit a analyzovat
informace
je
pokládána
v současném globalizovaném
světě za jednu ze stěžejních.
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Na Přímce se výuce informatiky věnujeme
průběžně, s patřičnou pozorností, napříč
všemi studijními i učňovskými obory.
K tomu slouží dvě plně vybavené počítačové
učebny a multimediální místnost pro
výuku cizích jazyků. Samozřejmostí je
možnost tisku na multifunkční tiskárně.
Pracujeme v e-learningovém prostředí
Moodle a Microsoft Teams, které se nám
osvědčily zvláště v době distanční výuky.
Škola dále disponuje interaktivními tabulemi
a projektory, bez nichž si výuku odpovídající
trendům moderní doby nelze představit.
Vzdělávání propojujeme s digitálním světem
a reagujeme na aktuální technologický vývoj.
Nezapomínáme na laiky, ani na starší
a pokročilé. Pro ně jsou určeny kurzy
počítačové
gramotnosti
přizpůsobené
úplným začátečníkům, jejichž zkušenosti
s informatikou jsou minimální nebo žádné.
Naučí se vyhledávat informace na internetu,
pracovat s textovým editorem, zorientují se
na sociálních sítích. A představte si tu radost
a zadostiučinění, když odešlou svůj první
email!
Chcete-li se ponořit do magického světa
čísel a dat, buďte vítáni, u nás jste na správné
adrese!

Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev!
V seriálu o Přímce nesmíme zapomenout na sport. Už staří Řekové věděli, že člověk aktivní, sportující se těší nejen pevnému zdraví, ale je také
spokojený sám se sebou a celkově psychicky odolnější. Ti by koukali, jaké mají naši žáci zázemí. Až k nám přijdeš studovat, však uvidíš…
• sportovní halu a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem
• posilovnu, kde můžeš pracovat na své figuře
• gymnastický sál
• moderní šatny a sprchy
Na těchto soutěžích jsme možná byli tvými soupeři.
Jen namátkou…
• FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ – pravidelně se umísťujeme na stupních vítězů (2016 – 1. místo)
• STOLNÍ TENISOVÝ TURNAJ – školní, okresní a krajské kolo (2019 – 4. místo dívek
v krajském finále)
• FOTBAL venku i v hale (chlapci i dívky) - úspěšná reprezentace a několik umístění
mezi prvními třemi školami
• BASKETBAL (chlapci i dívky)- 2019 – chlapci 1. na okrese, 4. v kraji
• STREETBALL – chlapci 1. na okrese, 4. v kraji, dívky 2. na okrese
• VOLEJBAL (chlapci i dívky) – 2018 - 1. místo na okrese v roce 2018
• FLORBAL (chlapci i dívky) pravidelná úspěšná reprezentace – každý rok do 3. místa
• PLÁŽOVÝ VOLEJBAL (chlapci i dívky) - každoroční medailové umístění v okresním finále
a několikrát účast v krajském finále
A příště už můžeš „KOPAT“ za nás, s logem naší školy na prsou!
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Adapťák prváků opět zahájil školní rok na Přímce
Předávání zkušeností staršími spolužáky. Stmelovací aktivity. Návštěva odborných pracovišť. Dřevotvar, Psota, COOP Jednota. Učebna
sommelierství. Znojmo. Turistický vláček. Muzeum motorismu. Gránické údolí. NP Podyjí. Hradební opevnění. Podzemí. Pivovar. Hrad.
Jevišovice. Předzámčí. Starý zámek. Vinice Hnanice. Coolna…
Adaptační kurz v SOU SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o je již tradicí.
Nevěděl jsem, co mě čeká, a bylo to super, nebylo nic, co by se mi nelíbilo – poznal jsem
třídního, mistra odborného výcviku, vedoucího oboru, navštívili jsme muzeum, kde jsem si při
pohledu na historické motorky oživil staré časy. Povídal jsem si s učitelem a zjistil jsem, že máme
stejné záliby. Mě zase fascinují staré automobily a vůbec opravy, ocenil jsem ukázky opravy
vozidel v dílně, kam budeme chodit na praxi. Adapťák splnil moje očekávání na 100 %! Vše bylo
v poho.
My jsme navštívili Jevišovice a Znojemské podzemí. Byla zábava – provázel nás Adam ze
třeťáku a byl skvělý – no, až do chvíle, kdy nás tam zavřel a my jsme potmě měli najít cestu.
Adapťák hodnotím jako perfektně strávený společný čas s novou třídou. I besedy s absolventy
byly poučné – už prostě vím, co mě čeká, co škola nabízí, a že toho není málo! Já jsem si uvědomil,
že mám štěstí, že studuji ve Znojmě – město i jeho blízké okolí nabízí spoustu památek, kde
budeme vykonávat praxi, a za pár let budeme i my schopnými průvodci, kteří budou předávat
zkušenosti mladším.
Co jsem očekával? Seznámení s novými spolužáky, zážitky, legraci. Co se mi na adaptačním
kurzu nejvíce líbilo a proč? Průvodcovská trasa městem Znojmem - Hradební opevnění. Podle
vedoucí oboru Ing. Balíkové žáci velice pozitivně hodnotili projev naší bývalé absolventky Soni
Hláčové. Chlapci byli rádi, že si mohli zkusit historickou zbroj. Navštívili také hotel Vinice Hnanice – žáci prý nikdy tak hezký hotel neviděli, byli nadšeni.
A velice se jim líbily seznamovací hry – moc jsme se nasmáli, bylo to fajn. Překvapilo mě, že nikdo neprotestoval, že je teplo, že moc chodíme, že je nuda, že
to nebudu dělat… Prostě paráda.
Soutěžili jsme v běhu číšníků a v narážení sudů na čas, u toho jsme si vyzkoušeli zručnost,
rychlost, pohotovost, ale i týmovost. Panovala výborná atmosféra! Už se těšíme, až budeme
moct absolvovat stáže, loni prý sbírali zkušenosti ve Finsku a na Tenerife! Nadchla mě i možnost
podílet se na zajištění slavnostních banketů velvyslanectví ve Vídni, v Haagu či v Budapešti.
Navštívily jsme Gránické údolí a prakticky si ukazovaly, které rostliny využíváme
v kosmetickém průmyslu. Následovala exkurze po znojemských kosmetických salonech
a v prostoru u Znojemského městského pivovaru před Rotundou svaté Kateřiny probíhaly
seznamovací aktivity. Že se adaptační dny vydařily, je zřejmé ze slov samotných účastnic:
Bylo to super! Při hrách jsme se poznaly lépe než při sezení v lavicích.
Budoucí podnikatele hodnotila Ing. Bartesová: První den adaptačního kurzu šli žáci do
Národního parku Podyjí, při procházce přírodou se vzájemně oťukávali. Druhý den trávili spolu
ve škole ve třídě, kde pokračovali ve vzájemném poznávání. Nejvíce oceňovali seznamovací
hru, kdy museli navzájem za určitý časový limit zjistit co nejvíce informací o svém spolužákovi,
kterého si náhodně vylosovali. Nesměli si to psát a následně měli tohoto spolužáka všem
představit. Zažili jsme při tom hodně legrace, jelikož za tak krátký časový limit si ne každý
všechno správně zapamatoval. Když měli malovat svůj vlastní erb, kde měli zachytit svoji
minulost, přítomnost, budoucnost, svoje dovednosti a koníčky, pustili se do toho s vervou
a hromadně se u toho bavili. Většina také ocenila návštěvu svých spolužáků daného oboru
z vyšších ročníků, kteří jim představili svoji studentskou firmu, řekli jim, co je čeká, co se jim líbilo, jaké měli úspěchy i neúspěchy. Absolventka oboru POS, jež
v současné době podniká a zároveň studuje vysokou školu, žákům přiblížila svoji cestu k dnešnímu životu, otevřeně shrnula, co udělala špatně, co by, kdyby
měla možnost, udělala jinak. I pan Fučík z firmy Partners se jim snažil přiblížit význam studia, vysvětlil jim také, proč by se měli věnovat finanční gramotnosti.
Mezi tím vším jsem pozorovala, jak vznikalo přátelství, které je bude provázet během celého studia střední školy a bude jistě pokračovat i v jejich dalším
životě. Našli jsme společnou řeč, vytvořili si neformální vztah. Z pohledu třídního učitele si myslím, že právě během adaptačního kurzu jsem si ke své nové
třídě vytvořila bližší vztah, který nás bude společně provázet po celé čtyři roky, až k maturitě. Prostě jeden za všechny, všichni za jednoho!
Já mohu žáky jen chválit. Za aktivní přístup k veškerým činnostem, za to, jaký projevovali o obor zájem. K dobrému fungování komunikace jsme si na
Messengeru hned založili skupinu. Bezvadně fungovala i spolupráce žáků ve skupinách – při ukázkách a zkoušení balení zboží. Netradiční balení dárků
z rukou kolegyně Peterkové žáky nadchlo a namotivovalo, že se zájmem přistoupili k zápisu prvního dne Adaptačního kurzu do Deníku praxe, které si
vedou po celou dobu studia a jsou pak jejich vizitkou. Deníky praxe se v naší škole osvědčily, je to jakési portfolio schopností, dovedností, kompetencí…,
prostě všeho, čím se pak mohou prezentovat při vstupu na trh práce, ve své kariéře, doplnila vedoucí oboru Mgr. Pykalová.
Pro náš obor je adaptační kurz a jeho aktivity jako voda na mlýn, zhodnotila Mgr. Sabová. Cílem bylo seznámení nových spolužáků, nastartování
procesů nezbytných pro fungování třídy jako celku, rozvoj komunikace, sebereflexe, sociálních dovedností a sebepoznání, seznámení s oborem. Naše
aktivity stačí shrnout slovy: exkurze do Coolny Znojmo, streetwork, týmové hry, ukázka výuky Reflexní terapie, praktické zkoušení masáže rukou... Kladně
hodnotím přístup vedoucího Clubu Coolna, Mgr. Roberta Knebla, který žáky zaujal svým vystupováním a komunikací. Nejenom, že informoval žáky
o sociálně službě, již Coolna nabízí, ale realizoval se žáky seznamovací aktivity. A že jich nebylo málo – po jednom dni odcházeli téměř všichni s vědomím,
že znají jména všech spolužáků. Výstupem adaptačního kurzu bude nástěnka ve třídě – ERBY. Co nás těší? Žáci očekávali, že to bude nudný (cituji), ale
pak neskrývali slova nadšení. Cituji zase žáky: Byla jsem z toho nadšená! Perfektní přístup učitelů, aktivity, hry, všichni jsme se sblížili, bylo to fajn, mám
představu, jak fungují různá zařízení, znám jména všech spolužáků!
Při vycházce do lesa jsme poznávali stromy, nechyběla ukázka nářadí přímo v Dřevotvaru, kam budeme chodit v rámci odborného výcviku. Máme
mladého pana učitele, ve škole je nově, tak je nováček jako my!
Poznali jste obory, které se představily? Od A do T: Automechanik, Cestovní ruch, Hotelnictví a turismus, Kosmetička, Kuchař-číšník, Podnikání,
obchod a služby, Prodavač, Sociální činnost, Truhlář. Do výčtu, jež
naše škola nabízí, patří ještě Kadeřník – tento rok jsme třídu neotevírali,
se zážitky se podělíme za rok.
„Adaptační kurzy na počátku školního roku umožňují žákům i učitelům
rychleji se zorientovat ve skupině a vytvořit si nové sociální vazby. Urychlují
adaptaci žáků na nové prostředí, navozují pozitivní atmosféru, tvůrčí
spolupráci, toleranci a vzájemnou úctu. Pomáhají také vytvářet novou
kvalitu vztahu mezi žákem, učitelem a jeho rodiči. Věříme, že jsme žákům
pomohli překonat počáteční fáze, kdy se jim všechno zdá neobvyklé, cizí
a neznámé,“ zhodnotil význam adaptačního kurzu Mgr. Libor Hanzal,
ředitel školy.
Adaptační kurz zaměřený na sebepoznání a seznámení s oborem je
součástí kariérového poradenství školy. Naším cílem je, aby si mladý
člověk uvědomoval, kde se nachází, a uměl si vytvořit svůj názor
opřený o vlastní zkušenost. Takový člověk přijímá zodpovědnost za své
rozhodnutí - mít v životě co nejlepší uplatnění.
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Seznam provozoven odborného výcviku
Kuchař – číšník
Hotelnictví a turismus
Restaurace SOU a SOŠ
Školní BAR
Motorest U Benziny
Kavárna Kulíšek
CORSO Znojmo
ZŠ Přímětice
Indická a Nepálská restaurace
Restaurace Tusto
La Cassa Navara
Hotel Premium
Cappuccino
M-Centrum
Hotel Katerina
ZŠ – Václavské náměstí
Bowling sport bar
Hotel Savannah
Česká Restaurace Freeport
Happy Star
Hotel Daníž – Chvalovice
Hotel Vinice Hnanice
Hotel Ryšavý
Restaurace U Svídů
Restaurace Fontána
Horina Jan – jídelna
Hotel U Divadla
U Zlaté konve
Bermuda Pajzl
Restaurace Italská
Selská Restaurace

Café & Beer Haus
Jednota M. Krumlov – rest. Slávie
Miroslav
Kadeřník
Provozovna SOU a SOŠ Přímětická
Kadeřnictví Chvalovice KK
Kadeřnictví Hatě
Salon Galerie Znojmo
Salon Loreál Znojmo
Kadeřnictví Znojmo – Janáková
Jitka
Kadeřnictví Znojmo – Katolický
Matěj
Barber Charisma Znojmo
Kadeřnictví Únanov – Vyklická
Salon Šuta Hevlín
Kadeřnictví OMG Znojmo
Truhlář
ZNORA Suchohrdly
Dřevotvar Znojmo
Jiří Hrdina truhlářství – Pavlice
Truhlářství Rehberger –
Kuchařovice
Truhlářství a stolařství Šanov
Dřevovýroba Herzig – Oblekovice
INTERIA Znojmo s.r.o. –
Olbramkostel
Truhlářství Zoukar – Konice
Provozovna SOU a SOŠ Přímětická

WOODWAVE truhlářství a
stolařství Nový Šaldorf
Truhlářství Jiří Veselý – Mramotice
Truhlářství Miroslav Bartoš –
Citonice
FK dřevěné lišty s.r.o. – Bojanovice
Truhlářství Karel Košíček –
Jevišovice
Dřevovýroba MUSIL s.r.o. –
Petrovice
Truhlářství Vojtěch Vymyslický
s.r.o – Mikulov
Prodavač
SD Jednota Přímětice
Kosmetička
Provozovna SOU a SOŠ Přímětická
Esthetic Beauty Center s.r.o., Hatě
183, Chvalovice
Kosmetické studio Iveta
Vaníčková
Zdravotně kosmetický salón
Dajána
Kosmetické studio Lucie
Jordánová

Tahák z Přímky, šéfredaktorka: Mgr. Ludmila Karpíšková, foto: archiv školy,
Znojmo 2020, vychází jednou ročně, sazba: Jana Voříšková, tisk: Tiskárna Kuchařovice
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Automechanik
Autocentrum Psota
Autodružstvo Znojmo
Autoservis Hubatka – Jevišovice
MAN Bantice
Autoservis Joura – Olbramkostel
PE Motors
MAZDA – Fiala(Blanné)
Autoservis Mandát Petr – Slatina
Švestka Dušan – autoopravna
Auto HEMALA – FIAT
VAPAS – Hrušovany
Pláněk – autoopravna
ABC – Tour s.r.o.
Sociální činnost
CSS Znojmo – Odlehčovací služba
SC Šanov
Zámek Břežany
Domov Božice
Domov pro seniory Skalice
Kruh Znojmo – ul. Sv. Čecha
CSS Znojmo – Domov U Lesíka
CSS Znojmo – Pečovatelská
služba Moravský Krumlov
Kruh Znojmo – ul. Alšova
CSS Znojmo – Domov U Lesíka
CSS Znojmo – Centrum denních
služeb
CSS Znojmo – Domov U Lesíka
ODN, Nemocnice Znojmo

