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JSME DRŽITELÉ OCENĚNÍ ŠKOLA ROKU 2014
ÚVODEM
Tématem Vánoc je pro většinu lidí zamyšlení nejen nad dárky pro naše milé, kterým
chceme alespoň jednou do roka dát najevo svoji přízeň, ale především je to doba zastavení,
rozjímání a hodnocení celého uplynulého období.
Dovolte nám tedy v tomto čase sváteční pohody věnovat vám malý dárek v podobě našeho časopisu. Tahák z Přímky doputuje do vašich schránek i letos. Tentokrát již podeváté.
Číslo devět vyjadřuje lidskost, soucit, ideály, velkorysost, štědrost, ochotu pomáhat,
poctivost, ušlechtilost či vynalézavost. Je to číslo analytického myšlení, rychlého chápání, moudrosti i hromadění poznatků. Devítka se řídí hodnotami, jako jsou láska, přátelství
a pravda, ale i touhou podnikat cesty za účelem získání zkušeností.
Touhu poznávat, získávat přátelství, učit se novým věcem a ty pak použít v praktickém
životě. To umožňuje studentům naše škola. Mnozí pak své dovednosti a píli využijí v různých soutěžích doma i v zahraničí. Přímka dává svým studentům možnost neustále na sobě
pracovat. Stáže v zahraničí, projekty, odborné kurzy, sportovní a vědomostní soutěže. Taková je naše nabídka. Někteří ze studentů ji umějí plně využít a sbírají pak za svou práci jedno
ocenění za druhým.
V našem Taháku si o tom můžete přečíst víc. Berte to jako inspiraci pro vás k rozšíření si
dovedností nebo doplnění dalšího vzdělání. Především je to však návod pro vaše děti, které
právě dokončují základní školu a přemýšlejí o dalším studiu. Najdete zde nejen zajímavé
rady a postřehy, ale i recepty na božské dorty jedné z našich šikovných studentek.
Přejeme vám klidné a šťastné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2018.
Děkujeme, že nás čtete.
Kateřina Kotoučová

Nejlepší absolventi roku 2017 jsou
z SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě

Zuzana Komůrková a Nela
Kadlečíková, obor Cestovní ruch. Petra
Handlová a Marcela Hauerlandová,
Kuchař-číšník. Jakub Zukal, obor
Automechanik. Tereza Súkupová,
Hotelnictví a turismus. Roman Raputa,
obor Truhlář. Absolventi roku 2017.
Petra Handlová, 1. místo za SOP
(samostatná odborná práce).
Studentům z SOU a SOŠ, SČMSD,
Znojmo, s. r. o. se prostě daří. Sklízí, co
zaseli. A jejich úspěchy jsou velkým
oceněním práce pedagogů a vedení
školy.
„Letošní, již 22. vyhlášení proběhlo
v kongresovém sále v pražských
Letňanech v sobotu 7. října 2017.
Certifikáty jsme převzali z rukou
prezidenta Hospodářské komory
ČR Ing. Vladimíra Dlouhého v rámci
veletrhu FOR GASTRO& HOTEL 2017.
Česká hospodářská komora oceňuje
studenty ze středních odborných škol v
oblasti technických, gastronomických
oborů a oborů služeb, podnikání
a obchodu. Její prioritou je motivovat
nás, mladé studenty, k profesnímu
růstu, k vynikajícím výsledům
a k využití svých znalostí v praxi.
Záměrem HK ČR je zvýšení zájmu
o studium středních odborných škol
a podpořit studenty v odborných
oborech. V takových, které nabízí

naše škola a po nichž je na trhu práce
poptávka,“ přiblížil ředitel školy Mgr.
Libor Hanzal.
Se svými pocity se svěřila
studentka oboru Cestovní ruch Nela
Kadlečíková: „Netušila jsem, že bych
se takovéto události mohla někdy
zúčastnit, a dokonce být za studijní
výsledky oceněna. Stát na pódiu je
nepopsatelný pocit. A naší spolužačce
Petře Handlové z oboru Kuchař-číšník
se to poštěstilo rovnou dvakrát –
kromě ocenění Nejlepší absolvent
roku 2017 ohromila porotu svojí
SOP na téma „Náš rodný kraj“, která jí
vynesla 1. místo.“
„Byla jsem nadšená z celkové
atmosféry, která v kongresovém
sále panovala. Teprve až tady jsem si
uvědomila, co všechno jsem za dobu
svého studia dokázala. Členové HK
ČR byli přívětiví a svými slovy mě
motivovali k tomu, že to, co dělám,
má smysl a budoucnost. Mrzí mě, že
na společné fotce chybí naši spolužáci
Tereza Súkupová a Roman Raputa,
kteří se slavnostního předávání
nemohli zúčastnit“ doplnila Zuzana
Komůrková,
absolventka
oboru
Cestovní ruch.
Všem oceněným gratulujeme
a přejeme úspěšnou cestu v jejich
další profesní kariéře!

Vážení čtenáři,
je tradicí, že Znojmo je sice městem
dobrého vína,
ale i významným
m ě s t e m
vzdělanosti.
A k té již více než
jedno půlstoletí
přispívá i naše
škola. Přímka,
jak se naší škole
říká, navazuje
na učňovskou
školu založenou
v roce 1959.
A
tradice
učňovského školství ve Znojmě sahají
dokonce až do roku 1910. Naší oborovou
nabídkou (viz dále v Taháku) i kvalitou
výuky jsme se vždy snažili, snažíme a stále
budeme usilovat o to, abychom přispívali
k vyšší úrovni vzdělanosti nejen v našem
regionu. A to by přece mělo být základem
a podstatou činnosti každé školy. Ale je to
tak opravdu všude? Posouzení nechám na
vás, vážení čtenáři.
Ve svém letošním úvodníku se chci zaměřit
právě na ty, pro které školy existují, bez
kterých by nemohly fungovat. Jsou to žáci,
mladá generace. Jsou to ti, kteří nám přinášejí
tolik radosti, ale často i nemalé starosti. Asi
nejvíce se diskutuje, nejen mezi pedagogy,
o jejich chování. Mnohdy jakoby základní
lidská pravidla, řád či normy vymizely z jejich
chování i z chování celé společnosti. Stále
by mělo platit, že odpovědnost za výchovu
má primárně rodina. Ovšem ani škola se své
odpovědnosti nezříká a ani nemůže. Jak tedy
postupovat? Řešení je zdánlivě jednoduché,
a to právě úzká spolupráce rodičů a školy. Mít
ale společný cíl není vůbec snadné. Je třeba
mít jasně nastavená pravidla, která budou
dodržována a respektována všemi. Žádná
škola se bez jasných pravidel neobejde. Ale
k čemu budou pravidla existovat, pokud
učitelé nebudou mít oporu v rodičích?
Pokud, jak se říká, nepotáhnou všichni
za jeden provaz. Vážení rodiče, váš zájem
o studium vašich dětí, vaše pravidelné
návštěvy ve škole, vaše důvěra i respekt
k činnosti školy, k práci těch, kteří se o vaše
děti starají, to vše je dle mého názoru
a dlouholetých zkušeností základem jejich
úspěchu a bezesporu i základem úspěšného
zvládnutí studia na kterémkoli typu školy.
Co tedy nabízíme my? U nás ve škole se
řídíme zásadou, že žák by měl dostat šanci,
šanci, aby byl úspěšný. A to bude tehdy,
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pokud bude dělat to, co ho baví, pokud
k tomu dostane příležitost. Je motivován, vidíli, že jeho práce má smysl. Takový pocit může
zažít v praktické i teoretické výuce. Nejen
nám, pedagogickým i nepedagogickým
zaměstnancům školy, dělá proto radost,
že se mnozí žáci zapojují aktivně (vlastní
iniciativou a nápady) do života školy. Mnoho
z nich spolupracuje se školou i poté, co se
z nich stanou absolventi. Jsme velmi rádi, že
nezapomínají a snaží se škole vrátit to, co do
nich vložila, na co je připravila.
Rodiče i veřejnost mají samozřejmě
možnost
prostřednictvím
webových
stránek školy, regionálního i celostátního
tisku sledovat zapojení našich žáků do
mezinárodních projektů, realizaci jejich
maturitních projektů, činnost studentské
firmy, úspěchy v desítkách soutěží,
kterých se účastní, a také jejich zručnost
a profesionalitu na společenských akcích
doma i v zahraničí. Naší prioritou je, jak už
jsem uvedl, důvěra v žáky. Motivovat je,
dát jim zodpovědnost. Zmíním kupříkladu
jejich prezentace o škole a jednotlivých
oborech na základních školách. Často tak
jejich bývalí učitelé ze základní školy mohou
on-line pozorovat posun v profesním
i osobnostním zrání svých někdejších
svěřenců. Příkladem profesionality a empatie
je i spolupráce s mnohými zařízeními pro
seniory. V podstatě není oblast, do které
by se naši žáci nemohli zapojit, záleží jen
a jen na jejich zájmu a schopnostech.
A pokud se nabízených příležitostí chopí,
jsou to pro ně neocenitelné zkušenosti.
Také žáky učíme vyrovnávat se s úspěchem.
Učíme je, že vidět svět přes tmavé sklíčko
negativismu není dobrá životní filozofie. Že
společnost potřebuje pracovité, zodpovědné,
vzdělané a slušné lidi.
Věřím, že nejen z mých řádků, ale
i z tohoto Taháku z Přímky, z celé naší činnosti
a všech aktivit je patrné, co je tedy naší
prioritou. Ano, jsou to žáci, příprava na jejich
další, nejen profesní, život, je to náš zájem
o spolupráci s rodiči i se sociálními partnery.
Velmi si také vážíme podpory všech, kteří
to se školstvím a výchovou mladé generace
myslí upřímně a vážně a v naší každodenní
práci nám tímto pomáhají.
Těšíme se na setkání s vámi ať již u nás
ve škole či na akcích, kde budete moci zažít
naše žáky „v akci“.
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné Vánoce
a do nového roku 2018 jen to dobré.
Libor Hanzal, ředitel školy

Erika z Přímky si načepovala zlato
Prestižní soutěž pro adepty baristického a barmanského řemesla Žatecký CUP 2017 má již
své vítěze.
Devátý ročník barmanské soutěže proběhl osmnáctého ledna. Pořadatelem tohoto klání
je Svaz českých a moravských spotřebních družstev ve spolupráci s Českou barmanskou
asociací.
Celkem třicet čtyři studentů ze dvanácti škol z celé České
republiky se pustilo do zápolení ve třech kategoriích –
Junior Mistr kávy, Junior Beer Competition (čepování piva)
a Junior Coctail Competition (míchání nápojů). V celodenním
klání museli všichni účastníci předvést nejen své odborné
dovednosti, ale obstát bylo nutné i v písemných vědomostních
testech.
Konkurence zde byla skutečně veliká. Překvapením pro
všechny pak bylo skvělé umístění studentů ze Znojma, které
je vinařským krajem. V kategorii Junior Beer Competition totiž
excelovali v čepování a servisu Žateckého piva. Domů přivezli
hned dvě medaile.
Erika Juránková (Cestovní ruch), která je mimo jiné také
úspěšnou sommelierkou, přivezla do Znojma za bezchybné
čepování chmelového moku zlato. Bronzovou medaili získal
Vladimír Doležal, student oboru Hotelnictví a turismus.
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Besedy s žáky základních škol mají smysl
Jako každá střední škola se i ta
naše zapojuje do náborů na základní školy. Někteří si říkáte, co to
asi takový nábor je a co všechno
obnáší? Vlastně to celé spočívá
v tom, představit naši školu žákům
devátých tříd. Pomoci těm, kteří se
ještě nerozhodli, kam jít na školu,
a přilákat je ke studování u nás. Na
naší škole to probíhá tak, že se vyberou dva žáci z nějaké třídy. Ti si
nachystají pro deváťáky prezentaci
a nějaké letáčky. S vyučujícím, který
jede s danou dvojicí na zakladní školu, pak natrénují prezentace a dořeší
detaily. V den náboru pak přijedou
do školy, kde už na ně čekají žáci
a učitelé a stráví tam spolu příjemnou hodinu, kdy si povídají o škole
a studiu.
Mají nábory v dnešní době vůbec
smysl? Je pravda, že každý žák deváté třídy dostane katalog středních
škol a také mají samozřejmě všichni
přístup k internetu. Ale není nic lepšího, než slyšet názor přímo od žáků
naší školy a mít možnost tak zjistit

i to, co v katalogu nepřečtete a na
internetu nenajdete. Naši studenti
se tak snaží předat žákům co nejvíc
informací a zajímavých poznatků.
Několika takových náborů jsem se
účastnila i já sama. Obavy jsem měla
poprvé opravdu velké. Budu mluvit
s žáky skoro v mém věku, jak budou
vůbec reagovat na moji prezentaci,
nebude to jeden velký trapas? Po
skončení náboru jsem byla mile
překvapena. Žáci se aktivně zapojovali do prezentace a téměř všechny
zaujala naše škola. Celý nábor jsme
nakonec měli jako velmi příjemnou
besedu. Po dotazu, jestli se s některými z nich uvidíme v září ve škole,
se přihlásila téměř půlka třídy.
Doufám, že jsem mnohým z vás
pomohla při rozhodování, kam jít na
školu. Pokud jste si vybrali tu naši,
pevně věřím v to, že se vám u nás
líbí a třeba se někdy také zúčastníte
některého náboru.

Šablony pro střední školy
Slovo „Přímka“ je synonymem ke
slovu „výzva“ a reakcí na ni. A nejinak se tomu stalo v rámci výzvy
02_16_035 a 02_16_042 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování, kdy se pedagogům střední školy na Přímětické
ulici ve Znojmě podařilo společnými silami zapojit do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání, který vyhlásilo MŠMT.
Cílem projektu, který nese název Podpora profesního a odborného rozvoje (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006475), je podpořit
vzdělávání a získávání odborných
dovedností u žáků i pedagogů.
V rámci aktivit se tedy mohou
vyučující od 1. září 2017 vzdělávat

Veronika Štefková,
obor Cestovní ruch

V nizozemském Haagu obsluhovali
a vařili studenti ze znojemské Přímky
Již poněkolikáté se žáci oboru
Kuchař- číšník z SOU a SOŠ SČMSD
Přímetická ve Znojmě (Lukáš Záruba, Jakub Klempa a Martin Havelka)
zúčastnili pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Martina Bendy
zajištění příprav a obsluhy státní recepce u příležitostí Dnů české státnosti na rezidenci velvyslanectví ČR
v Haagu.
První dva dny po příletu do královského města studenti pomáhali
připravovat tradiční speciality české kuchyně. Chystali bar, výzdobu
sálů a rautové stoly, na kterých byly
pokrmy slané i sladké. Zajišťovali
přivítání hostů v podobě welcome
drinku a mnoho dalšího.
Den Haag je sídlem mnoha velvyslanectví, Europolu a kromě jiných
organizací i Mezinárodního soudního dvora OSN a Mezinárodního
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Pro studenty je tedy účast

na tak prestižní akci velkou odměnou.
„Odborné znalosti, ochota a pracovní nasazení budoucích kuchařů
svědčilo o velmi dobré úrovni této
střední školy. Spokojenost hostů
a účastníků je dobrou reprezentací
nejen České republiky, ale i města
Znojma v Haagu. Žáky tato akce
velmi obohatila a získali mnoho odborných zkušeností a dovedností,“
hodnotí práci svých svěřenců Martin Benda.

v oblasti čtenářské, informační a matematické gramotnosti, v cizích jazycích, dále mají možnost prohloubit své poznatky v problematice
inkluze, podnikavosti, mentoringu
anebo mohou zapracovat na svém
osobnostně sociálním rozvoji.
Díky projektu bude také podpořena práce kariérového poradce
školy a koordinátora spolupráce
školy a zaměstnavatelů. V neposlední řadě se zapojí do výuky odborníci
z praxe, kteří budou žákům přednášet nové a moderní poznatky z oboru, rovněž proběhnou vzájemná setkání pedagogů a dojde ke sdílení
zkušeností, jež pomohou školám při
vzdělávání svých studentů.

Za jeden den procestovali celou Evropu
Studenti i jejich učitelé ze
znojemské Přímky si tak trochu
zahráli na legendárního Willyho Foga z Verneova románu.
Nevydali se ale na Cestu kolem světa za osmdesát dní, ale
cestovali pouze po evropských
destinacích. Měli však na to jeden necelý den.
„V úterý dvacátého šestého
září jsme si připomněli svátek
Evropského dne jazyků. I naše
škola se připojila k těmto oslavám. Zrealizovali jsme projek-

tový den s názvem „Cesta po
evropských zemích“. V rámci
této cesty žáci zavítali do různých zemí, seznámili se s reáliemi, politikou, kulturou, ale
především s každodenním
životem. Naučili se několik nových slovíček a frází. Přichystány pro ně byly také soutěžní
kvízy,“ vysvětluje organizátorka této akce Mgr. Markéta Kselíková.
A byla to cesta skutečně
pozoruhodná. Během jedno-

ho dopoledne jste se mohli
seznámit s památkami, kulturou, zvyky, hudbou či módou
z různých evropských destinací. V nabídce byl i vyhlášený rakouský Sacher dort, španělská
paella s krevetami, švýcarské
sýry, italská pizza a mnoho dalších laskomin.
Ve Francii zazpívala legendární Édith Piaf, k vidění byl
také Skot v kiltu, zatančili nám
veselí tyrolští přátelé a nechyběl ani živý galský kohout.
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Studenti se seniory vytvářejí výtvarná díla i divadlo
Setkávání generací, porozumění mezi
mladými a starými lidmi nemusí být jen
fantazií a zbožným přáním. Někde to
totiž funguje. Příkladem může být spolupráce studentů oboru Sociální činnost
v SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě se
SeniorCentrem v Šanově (dříve Domov
pro seniory Anavita).
„Naše spolupráce začala už před několika lety a rozvíjíme ji hned v několika
oblastech. Tou první jsou maturitní projekty studentů v SeniorCentru. Zpravidla
dvojice studentů si vybírá téma projektu,
který je zaměřen na různé činnosti a terapie, jež v domově praktikují. Mohou se
tedy zaměřit například na reminiscenční
terapii, cvičení paměti, smyslovou aktivizaci nebo třeba volnočasové aktivity
s prvky muzikoterapie,“ vypočítává Mgr.
Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociálního činnost.
Další oblastí spolupráce je již tradiční výtvarná soutěž studentů na určité
téma, které se vztahuje k životu seniorů. „Studenti jsou se seniory celý den,
připraví si fotografie například ze svého
dětství. Pak si povídají o svých cílech
a životních záměrech, o vztazích k rodičům a prarodičům. V průběhu dne malují výtvarná dílka na téma jako je třeba
setkání generací nebo síla stáří,“ dodává
Marcela Sabová.
Při nedávném Dni otevřených dveří
v SeniorCentru Šanov se uskutečnil další
mezigenerační projekt. Pod názvem „Tapiserie“ se odehrál během jednoho dopoledne workshop seniorů a studentů.
Společně pracovali na několika uměleckých dílech. „V každé ze tří budov našeho
domova vytvářeli studenti a naši klienti

textilní obrazy na daná témata. Nejprve
vybrali motivy, pak barvy a jejich sled
k výtvarnému vyjádření stanoveného
tématu,“ popisuje aktivizační pracovník
Petr Valenta. Tapiserie odborná komise
vyhodnotila a všechny už nyní zdobí
chodby SeniorCentra.
„Setkávání generací je velkým přínosem pro obě věkové skupiny. Sám jsem
byl překvapen, jak rychle se mladí lidé
s našimi seniory sblížili a povídali si při
práci o svých rodinách. Starším lidem takové povídání někdy chybí – viděl jsem,
jak mnozí byli přístupem studentů dojati
k slzám,“ říká Petr Valenta.
A spolupráce studentů ze znojemské
střední odborné školy Přímětická tím
rozhodně nekončí. V současné době
probíhá nácvik divadelního představení s názvem“ Tři generace“. Jde opět
o společný mezigenerační projekt. „Do
představení jsou zapojeni studenti jako
představitelé mladé generace, zaměstnanci SeniorCentra jako zástupci střední
generace, i naši klienti, prezentující ve
hře moudrost stáří,“ přibližuje hru, která
zahrnuje několik reportáží, přednes poezie i projekce na plátno její autor Petr
Valenta.
„I v naší škole vnímáme spolupráci
se SeniorCentrem Šanov jako obohacující prvek školní výuky. Život člověka
prochází všemi cykly, proto by mělo být
přirozené setkávání generací a propojení aktivit. Mladá generace se díky tomu
od té starší může přiučit trpělivosti a toleranci a zároveň pochopit, že pomáhat
starším by mělo být přirozené,“ dodává
Marcela Sabová.

Senioři v Šanově prožili velmi aktivní
dopoledne
Studenti čtvrtého ročníku oboru Sociální
činnost ze střední školy na Přímětické realizují své maturitní projekty. Ty jsou součástí
odborné části maturitní zkoušky. Probíhají
v různých sociálních zařízeních na Znojemsku.
Na konci ledna se prezentovala pětice
studentek v Domově pro seniory Šanov.
Akce probíhala souběžně ve dvou budovách
tohoto zařízení. Trojice studentek (Kateřina
Moučková, Karolína Svěráková, Vendula
Kondratíková) se do práce s klienty domova
pustila skutečně s plným nasazením.
V úvodu děvčata představila své záměry a názvy projektů. Všechny studentky se
zaměřily na aktivizační techniky a vytvořily
pro seniory didaktický materiál. Katka reminiscenční pexeso a puzzle, Karolína obrázková cvičení a Vendula matematická cvičení
a představy. Než se všichni pustili do práce,
krátce si zacvičili a protáhli se. Pak následovaly jednotlivé úkoly. A bylo jich opravdu
mnoho. Skládání puzzlí a pexesa, poznávání

předmětů a fotografií herců stříbrného plátna. Ti zdatnější si mohli procvičit matematické operace či určovat správnost římských
číslic. Všichni se snažili, vášnivě debatovali či
vzpomínali na mládí.
Do projektu se také zapojili přítomní pedagogové a vedení školy. Atmosféra je totiž
do tohoto dění úplně vtáhla.
Ve vedlejší budově se prezentovaly další
dvě studentky. Jejich práce byly z tak trochu
jiného didaktického soudku. Michaela Zsagarová procvičovala s klienty jejich hudební
paměť. Součástí úkolů tak bylo například
poznávací kolo písní, melodií i hra na různé
hudební nástroje. Mezi ně patřil například
drnkací nástroj podobný kytaře ukulele.
S Kateřinou Vitovskou si pak senioři namáhali mozek u vědomostních kvízů, citátů
a rčení.
Studentky připravily pro seniory v Šanově opravdu aktivní dopoledne. Projekty pak
hodnotili klienti domova jako smysluplné
a obohacující.

Ve škole na Přímětické mají sdílené
knihy
Vyber si knihu, vlož knihu. Tak funguje
komunitní sdílení knih ve znojemských
podnicích. Všemi a pro všechny úplně
zdarma. Tento komunitní projekt sdílení
knih funguje úspěšně v řadě zemí po světě i u nás v různých městech. Ve Znojmě
se do něj zapojilo už několik kaváren, čajoven i restaurací. Dokonce i knihkupectví.
Do sdílení knih ve Znojmě se také nově
zapojila střední škola na Přímětické. Zde
naleznou návštěvníci dokonce dvě mobilní knihobudky. „Naše škola poskytuje
služby široké veřejnosti. O návštěvníky tu
rozhodně nemáme nouzi. Napadlo nás
proto zpříjemnit jim čekání četbou. Jednu
knihovničku jsme umístili do kadeřnické
provozovny. Druhá je v prostorách školního baru. Tam si u dobré kávy můžete
nyní přečíst i knihu. Snad projekt osloví
i studenty. Dnešní generace mladých totiž
příliš nečte. Teď budou mít naši žáci k dispozici nejen bohatě vybavenou školní
knihovnu, ale přibudou ještě i knihovničky mobilní,“ vysvětluje pedagožka Mgr.
Kateřina Kotoučová.
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O čem přemýšlejí prodavači
Jak vypadá ideální zákazník? Většina
prodavaček a prodavačů by se shodla
na tom, že jde o člověka, který má nákup připravený, nejlépe napsaný na
papírku, zbytečně se nevyptává, nevymýšlí si a nezdržuje.
Omyl! Toto je právě ten nejhorší nakupující. Takovému zákazníkovi totiž
více neprodáte. O čem přemýšlejí prodavači? Možná je v jejich zájmu ušetřit
si práci s lidmi, kteří si takzvaně vymýšlejí. Tento postoj prodavačů stojí proti
snaze podnikatelů mít dobré podnikatelské výsledky. Jak dosáhnout toho,
aby prodavači aktivně prodávali a ne
jen podávali požadované zboží? V prodejně musí být sehraný tým, který usiluje o dosažení lepších ekonomických
výsledků.
A co musí budoucí prodavač zvládnout? Posuzovat kvalitu zboží, kalkulovat ceny, vyplňovat prodejní doku-

Stříbro a bronz patří prodavačkám
z Přímky
Dvacátého druhého března 2017
se žákyně oboru Prodavač Nikita
Kaštánková a Miroslava Boublíková
zúčastnily 14. ročníku Celostátní
soutěže prodavačů v dárkovém balení
s mezinárodní účastí. Tato akce pod
názvem „Tvoříme pro radost jiných“
se konala v Bratislavě. Organizátorem
soutěže byla SOŠ OS Samuela
Jurkoviča.
Úkolem bylo sestavit dárkové
balení pro maminku. Motto znělo
,,Maminko, děkuji!“. Dále musely
studentky zhotovit dárkové balení pro
čekajícího zákazníka. Závěrem měla
děvčata vytvořit nabídku na téma
,,Jaro čaruje“.
Dívky ze znojemské střední školy

mentaci, dělat inventuru, upravovat
a aranžovat produkty v obchodě a ve
výkladních skříních, skladovat a ošetřovat zboží, obsluhovat pokladny,
orientovat se v platné legislativě, přistupovat aktivně k práci, být zodpovědný, samostatný, komunikativní, mít
příjemný vzhled a vystupování. Není
toho tedy málo, a proto by si majitelé
prodejen měli vážit prodavačů s výučním listem, kteří chtějí prodavači skutečně být.

Přímka na kolech

Stovky návštěvníků různých věkových kategorií se přišly čtrnáctého
června podívat ke střední odborné
škole na Přímětické ulici ve Znojmě.
Celý den zde totiž probíhala zajímavá
akce plná poučení i zábavy. Jejím hlavním organizátorem byl Ing. Karel Doležal, který má na starosti učební obor
Automechanik.
A co všechno Přímka na kolech nabízela? Výběr byl vskutku pestrý. Stěžejní
byla výstava automobilů a motocyklů
v kategorii veterán. Na závěr akce došlo také k vyhodnocení nejzajímavější-

Absolvent cestovního ruchu
úspěšně studuje ve Velké Británii
O možnosti studovat v Birminghamu
jsem se dozvěděl od Anety Řezníkové,
která prezentovala University College
Birmingham na přednášce na SOU a SOŠ
Přímětická ve Znojmě. Po téhle prezentaci
jsem měl jasný cíl, že chci studovat v Anglii
na UCB. První rok jsem bydlel na kolejích,
kde jsem se seznámil s mnoha studenty.
Pocházeli z různých koutů Evropy, např.
Portugalska, Španělska, Itálie, ale i z mnoha
zemí Asie.
Náročnost prvního roku studia nebyla
naštěstí veliká. Byl to spíše seznamovací rok.
Během studia jsem také pracoval v místní
kavárně zhruba dvacet pět až čtyřicet hodin
týdně. Svůj volný čas jsem trávil nejvíc
sportováním a tancováním. Školní systém
je tu velice rozdílný od českého. Nemáme
zkouškové období. Abychom úspěšně
splnili semestr, máme zadané různé
seminární práce (eseje, reportáže a týmové
prezentace).

na Přímětické byly skutečně úspěšné.
V silné konkurenci vybojovala Nikita
Kaštánková stříbro a Miroslava
Boublíková získala bronz.

Nyní jsem v rámci studentského
programu na stáži v Austrálii. Díky znalosti
jazyků a praktickým dovednostem, které
jsem získal během studia oboru Cestovní
ruch na znojemské Přímce, se mi splnil sen.
Mohu studovat v zahraničí a poznávat nové
lidi i jejich kulturu.
Huy Hoang Vu („Martin“), absolvent
roku 2016 v oboru Cestovní ruch

ho exponátu.
Představil se zde BESIP, Policie ČR,
Městská policie Znojmo, Hasičský záchranný sbor ČR i vozy rychlé zdravotnické pomoci.
O zábavu se postarali kejklíř Vojta
Čabala a kouzelník Merlin. Velký zájem
byl o skákací hrad a tokeny. Ve stánku
Kauflandu probíhala celodenní ochutnávka grilovaných specialit.
Kromě toho se zde prezentovaly
všechny studijní i učební obory znojemské Přímky.

Draci z Přímky vybojovali bronz
Na řece Dyji u Louckého kláštera
v Areálu vodních sportů pod Sedlešovickým mostem se na konci září 2017
konal mezinárodní pětidenní Festival
dračích lodí Znojmo. Letos proběhl
jeho jubilejní desátý ročník.
Závod o PUTOVNÍ TROFEJ – Pohár
znojemských středních škol se uskutečnil 27. 9. 2017. V kategorii středních
škol se do něj opět zapojila také SOU
a SOŠ Přímětická. Na trati dlouhé 200
metrů zápolily čtyři posádky z různých
středních znojemských škol. Přímku
reprezentovalo celkem osmnáct studentů.

„Posádky absolvovaly dvě závodní
jízdy. Po sečtení časů nejlepší tři postoupily do finále. Finálová jízda byla
velmi vyrovnaná. Díky nepovedenému úderu do cílového zvonu jsme se
umístili na třetím místě. Pádlovali jsme
ale svižně. Škoda, že jsme pak v cíli
chybovali. Mohli jsme dojet první. Já
jsem jel závod už podruhé. Loni to byla
moje premiéra, šlo mi to, proto jsem se
přihlásil i letos. Počasí nám také přálo,
atmosféra závodu byla bezvadná,“ říká
Jiří Kubejka, žák maturitního nástavbového studia.

Řemeslo s vůní dřeva
Tříletý učební obor Truhlář láká především chlapce, kteří jsou kreativní, mají vztah
k přírodě a rádi pracují se dřevem.
Naše škola jim umožní, aby se stali kvalitními řemeslníky. O ty je v dnešní době
skutečná nouze. Během studia mohou
spolupracovat s místními podniky. Budoucí
truhláři vykonávají praxi například v Dřevotvaru Znojmo či nově v dřevařském závodu
v Bojanovicích.
Během studia pomáhá žákům ve výuce 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.
V praktické výuce se naučí mimo jiné vysoustružit třeba šachové figurky, řezbářské
paličky nebo proniknout do umění intarzie
(obraz vytvořený skládáním a lepením dýh
různých barev a struktur).
Spolupracují také s Městem Znojmem
a dalšími organizacemi na různých kultur-
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ních akcích. Z těch prestižních to bylo třeba
Řezbářské sympozium v roce 2014. Zde dokonce pomáhali přednímu českému sochaři
a řezbáři Jiřímu Netíkovi, který byl letos ve
Florencii oceněn jako světový umělec. Jeho
díla mohou návštěvníci obdivovat třeba
v katedrále v Notre Dame nebo ve Vatikánu.

Napsali o nás
Klub Coolna Znojmo
spolupracuje
s řadou institucí a jednou
z nich je i příkladná spolupráce se školou, kterou
je SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Škola pravidelně využívá nabídky z naší strany ohledně exkurzí do našeho zařízení či se s námi
domlouvá konkrétně na jiných potřebách
ze strany školy. Naším posláním je pomáhat mladým lidem ve Znojmě ve věku od
jedenácti až do dvaceti šesti let. Jsem velmi
rád, že výchovná poradkyně této školy Mgr.
Ludmila Karpíšková vnímá důležitost a potřebnost o naší službě informovat studenty
školy. Navázala tak na aktivní činnost a spolupráci, kterou jsme již měli s Mgr. Šárkou
Novotnou.
V loňském roce jsme společně zrealizovali
kolem deseti setkání s různými třídami, která
byla zaměřena nejen na fakt, o čem je práce
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež,
ale dotkli jsme se i preventivních témat jako
je kouření, alkohol, marihuana či jiné drogy.
Dostalo se nám pozitivní zpětné vazby, jak
ze stran pedagogů, tak ze stran účastníků.
Velice si spolupráce cením a věřím, že
v následujících letech v této součinnosti
budeme pokračovat dalšími příležitostmi,
které budou z obou stran. Vzhledem k tomu,
že škola disponuje oborem Sociální činnost,
tak věřím, že v příštích letech v našem zařízení uplatní své dovednosti někdo na praxi
či se přímo stane součástí týmu, který pomáhá v našem městě potřebným v klubu nebo
na ulici.
S poděkováním
Mgr. Robert Knebl
vedoucí – sociální pracovník
Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež - Klub Coolna Znojmo

Spolupráce Domova pro matky a otce
v tísni Znojmo, Mašovická 12
se SOU a SOČ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Spolupráce Domova
pro
matky
a otce v tísni
Znojmo
se
SOU a SOČ
SČMSD, Znojmo, s. r. o.,
probíhá
již
několik let a je
pro domov
a jeho obyvatele velkým
přínosem. Studenti pomáhali matkám popř.
otcům a jejich dětem plnohodnotně využívat volný čas. Zvláště pak činnost jednoho
ze studentů, Jana Motáčka, byla uživateli
domova velmi dobře hodnocena. Seznámili
se tak např. s okolím Znojma, jeho památkami a přírodou.
Studenti pomáhají i formou dobrovolnické činnosti s organizováním akcí pořádaných domovem. Jedná se zejména o zajištění průběhu Dýňové stezky, která se těší
hojné návštěvnosti, a dalšími akcemi, jako
jsou módní přehlídka k příležitosti oslav
svátku matek.
V letošním roce studenti třetího ročníku
oboru Sociální činnost pod vedením Mgr.
Kateřiny Kotoučové v rámci školního projektu Pomáháme uměním vytvořili kalendář na
rok 2017 s názvem „Domov není samozřejmost“. Výtěžek z jeho prodeje ve výši 2 000,Kč předali studenti domovu. Tímto, mimo
jiné, přispěli i k propagaci činnosti domova.
Této spolupráce si velmi vážíme a lze
vidět, že kolektiv pedagogů oboru Sociální
činnost dobře a se zájmem připravuje své
studenty na budoucí náročné povolání v sociálních službách. Zato jim patří velký dík
a uznání
Bc. Blanka Mahdalová,
vedoucí domova

Vzájemná spolupráce s Policií ČR
V současné době volí mladí lidé studijní
obor nejen podle množství teoretických
znalostí a praktických dovedností, které
v průběhu studia získají, ale stále více se při
jeho výběru zajímají i o možnost profesního
uplatnění poté, co školu dokončí.
Policie České republiky představuje co do
počtu pracovníků jednoho z největších zaměstnavatelů v naší zemi. Krajské ředitelství
Policie ČR Jihomoravského kraje dlouhodobě přijímá do svých řad nové policisty, a proto v rámci své kampaně oslovuje i střední
školy s nabídkou odborné prezentace, která
je určena především studentům maturitních
ročníků.
Prezentace na téma uplatnění v policii
a průběh přijímacího řízení do služebního
poměru příslušníka Policie České republiky je
pro ně často prvním kontaktem s pracovním
trhem. Získané informace jim mohou pomoci
při rozhodování o uplatnění v osobním životě a zvýšit jejich vědomí o právním poměru
fyzických osob, které v bezpečnostním sboru
vykonávají službu.
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. patří ke školám, které tuto možnost využívají
v maximální možné míře. Je to dáno jednak
vhodnou skladbou oborů, které nabízejí široké spektrum uplatnění například v sociálních
službách, jednak přístupem vedení školy,
které si uvědomuje význam poznatků z praktického života, a proto je svým studentům
neváhá zprostředkovat.
Velmi vstřícný přístup vedení školy a moje
opakované návraty na prezentace mi dovolují vyjádřit přesvědčení, že naše úspěšná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Bc. Hana Kolářová
personalista
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PŘÍMĚTICKÁ A VÍDEŇSKÁ
SPOLUPRACUJE
AUTODRUŽST VO
ZNOJMO, to je autorizovaný prodej a servis
vozů ŠKODA, RENAULT
a DACIA. K přísným
standardům, které je
třeba v rámci značky
dodržovat, jsem si jako
předseda družstva přidal ještě jeden – úzkou
spolupráci s SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s.r.o. Hlavní myšlenkou celého
projektu je podpora školství, zejména pak učňovských oborů. Ze své každodenní praxe vím,
že dnešní doba s sebou nese nezájem o učební
obory a tyto profese pak chybí na trhu práce.
Proto jsem oslovil SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo,
s.r.o. a přišel s nabídkou možnosti absolvování praktického výcviku ve společnosti AUTODRUŽSTVO ZNOJMO. Pomoc touto cestou
vnímám jako příležitost školy nabídnout svým
žákům širokou škálu oborů pro jejich budoucí
povolání. AUTODRUŽSTVO ZNOJMO je společnost zabývající se automobilovým průmyslem. Žáci z Přímky tak zde mohou absolvovat
praktickou část výuky v oboru Automechanik,
ale i Kuchař-číšník. Pro svoji praxi najdou rovněž uplatnění i studenti maturitního oboru
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Spolupráce
s Národním památkovým ústavem
Národní památkový ústav spravuje více
než 100 památkových objektů na území
Čech, Moravy a Slezska. Mezi tyto objekty
patří i romantický hrad Bítov, který je také
jedním z nejnavštěvovanějších objektů v kraji. Právě na Bítově vykonávají studenti z SOU
a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. již po několik let
průvodcovskou praxi.
Spolupráce památkových objektů a středních škol se zaměřením na turismus a cestovní ruch je hlavně v okrajové sezóně (v měsících květen, červen a září) velkou pomocí při
zajištění návštěvnického provozu památkového objektu a na druhé straně i významnou
službou právě pro školy zaměřené na turismus, kterým je umožněna praktická výuka
v reálném prostředí kulturní památky.
Poskytování studentů SOU a SOŠ SČMSD
Znojmo, s.r.o. na průvodcovskou činnost
a další pomocné práce se na hradě Bítově
stalo již tradicí. Studenti získají neocenitelné
zkušenosti v oblasti průvodcovské činnosti
v historických prostorách Národní kulturní
památky. Díky bezprostřednímu kontaktu
s návštěvníky se učí komunikovat, jednat
a pracovat s lidmi, což v některých případech
není jednoduché.
V loňském a letošním školním roce vzorně
vykonávaly průvodcovskou praxi čtyři studentky Dagmar Svatová, Tereza Kněžíčková,
Kateřina Čechová a Veronika Štefková, které
se velice rychle zapracovaly.
Studenti se k nám často vrací i mimo studentskou praxi, nejen jako návštěvníci, ale
i jako sezonní průvodci v letním období.
Správa státního hradu Bítov děkuje vedení školy, studentům i jejich pedagogům za
spolupráci při zajištění návštěvnické sezóny
a těší se na další spolupráci.
Jana Binderová
zástupce kastelána Státní hrad Bítov

Podnikání, obchod a služby. AUTODRUŽSTVO
ZNOJMO nabízí praktikantům nejnovější technologie vozů, práci s nejmodernějšími diagnostickými přístroji či moderní prostředí prostoru
pro zákazníky. Je to také jedinečná příležitost
seznámit se s novinkami na trhu jako je ŠKODA Karoq, RENAULT Alaskan či DACIA Duster.
O tom, že se žákům u nás v AUTODRUŽSTVU
ZNOJMO líbí a jsou zde spokojeni, svědčí také
to, že mnozí z nich tu během letních prázdnin
vykonávají brigádu, či po absolvování studia
se uchází o zaměstnání a najdou zde svoje
uplatnění. Nestát opodál, ale být aktivní, to je
myšlenka, které se držím. A proto mějte na paměti motto AUTODRUŽSTVA ZNOJMO „S námi
dojedete dál…“

František Molík
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO

Little Louisa
My, studenti třetího ročníku
oboru Podnikání, obchod, služby
jsme založili studentskou společnost s názvem Little Louisa. Naším záměrem je podpořit škálu
přírodních produktů, které se snažíme tvořit ojedinělou cestou ze
zdravých surovin a bez přidaných
konzervantů. Hlavním produktem
společnosti je šípkový sirup. Šípek
je cenným zdrojem vitamínu C
a posiluje imunitu člověka. Z uvedeného sirupu ve finále vyrobíme
domácí šípkovou limonádu, která
je nejen chutná, ale i zdravá. Do
budoucna plánujeme naši firmu
dál rozvíjet. Budeme se snažit, aby
se vyrobené produkty stále nesly

SOP vynesla žákyni z SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo první místo

v přírodním duchu. Čím dalším se
ještě pochlubíme? To se teprve
uvidí. Možná dýňovou marmeládou nebo šalvějovými bonbóny.
Držte nám palce!

Součástí závěrečných zkoušek některých učebních oborů je i samostatná odborná práce. Každý žák si své téma vylosuje z nabídky témat.
V uplynulém školním roce mohli žáci oboru Kuchař-číšník vybírat z témat: Křesťanské svátky, Vůně asijské kuchyně a Náš rodný kraj. Každá
práce musela splňovat požadovaná kritéria: charakteristiku tématu,
popis slavnostního menu, popis hlavního chodu, kalkulaci a fotodokumentaci.
Mgr. Věra Kuchařová, učitelka odborných předmětů, zhodnotila velký
úspěch, který škole přinesly právě SOP: „Z 53 prací, kde jsem působila
jako konzultant, jsem vybrala dvě, které měly, podle mého mínění, naději na úspěch, a poslala jsem je proto do Soutěže o nejlepší samostatnou práci. Odborná porota ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
vybírala ty nejlepší. Celkem se do soutěže přihlásilo 119 prací z různých
oborů: Kovář, Keramik, Číšník, Kuchař, Kuchař-číšník, Zámečník. My jsme
soutěžili v kategorii Kuchař-číšník. V této kategorii se sešlo 21 prací z celé
ČR, a proto máme velkou radost, že první místo získala žákyně naší školy
Petra Handlová. Na nejvyšší příčku ji vynesla práce na téma Náš rodný
kraj. Dne 7. 10. 2017 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších absolventů roku 2017. Konalo se v Praze Letňanech za účasti
Hospodářské komory ČR v rámci veletrhu FOR GASTRO a HOTEL 2017.
Petra Handlová za svou práci získala osvědčení HK ČR a Europass, které ji
předali prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová. Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy, převzal ocenění ve formě osvědčení pro školu. Jsme rádi, že máme tak šikovné žáky. Pro nás,
učitele, je to největší ohodnocení naší práce.“

Božské dorty od Markéty

Přímo pohádkové dorty umí vykouzlit Markéta Rucká, studentka třetího ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Dva její recepty vám přinášíme v našem Taháku
z Přímky. Vyzkoušejte a ochutnejte! Už jen při pohledu na fotografie na ně určitě
dostanete chuť.

Americký typ dortu RED VELVET

Oreo koláč

Ingredience:
 250 g
hladké mouky
 200-300 g
cukru krupice
 ½ lžička
soli
 3
vejce
 2 lžíce
kakaa
 110 g
másla
 240 ml
podmáslí
 2 lžičky
sody
 1 lžička
jablečného octa
 červené barvivo, vanilkový extrakt
Na krém:
 500 g
mascarpone
 400 ml
smetany na šlehání
 100 g
moučkového cukru

Ingredience na 1 porci:

Pracovní postup

Pracovní postup









Troubu si předehřejeme na 160°C. Mouku, kakao a sůl prosejeme. V misce smícháme podmáslí
s barvivem. Změklé máslo vyšleháme s cukrem a poté postupně přidáme vajíčka a trochu
vanilkového extraktu. Nakonec do máslové směsi zašleháme na střídačku podmáslí a sypkou
směs. Teď přichází na řadu nejdůležitější část. Lžičku sody zalijeme octem, směs vzkypí a ihned
se nalije na těsto a jemně vmíchá! Těsto nalijeme do formy a pečeme 45 minut. Necháme
vychladnout a dáme na 2 hodiny do lednice, aby se s ním pak lépe pracovalo.Připravíme
si krém, kterým budeme dort promazávat. Smetanu vyšleháme s cukrem a přidáme
mascarpone, zamícháme rukou nebo můžeme použít mixér. Korpus si rozřízneme na tři části,
které promažeme krémem. Zdobení dortů je už na vaší kreativitě!

330 g oreo sušenek
110 g rozpuštěného
másla
200 g mléčné čokolády
100 g hořké čokolády
200 ml smetany
ovoce na zdobení

Oreo sušenky rozsekáme a smícháme s rozpuštěným máslem. Směs napěchujeme
do formy. Odložíme do ledničky a mezitím si připravíme náplň. Smetanu
zahřejeme v kastrůlku (nesmí se vařit!). Na zpestření chutě můžeme do
smetany přidat rozpustnou kávu. Čokoládu (hořkou i mléčnou) si nalámeme
do mísy a nalijeme na ni horkou smetanu. Necháme 1 minutu odstát a poté
rozmícháme. Čokoládovou směs nalijeme do formy a na 10 minut vložíme do
lednice. Ozdobíme ovocem, necháme přes noc v lednici a může se podávat.
Dobrou chuť!
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Dárkovými poukazy na kadeřnicko – kosmetické
služby potěšíte své blízké
Chtěli byste udělat radost svým
příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem na Vánoce? Můžete překvapit a věnovat dárkový
poukaz na kadeřnicko-kosmetické
služby. Poukazy jsou k dostání v kadeřnické a kosmetické provozovně
a to v různých cenových hodnotách. Můžete tak využít služeb,
které provádí žáci pod odborným
dohledem. V kadeřnické i kosmetické provozovně vás obslouží žáci
druhého a třetího ročníku, otevřeno je dle pracovní doby.
V kosmetické provozovovozovně nabízíme novinku
ovinku
ltraošetření pleti ultrazvukovou špachtlí.
tlí.
V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží
lávovými kameny.
Jako příjemný bonus navíc od nás
dostanete ke každému kosmetické-

mu ošetření masáž rukou zdarma.
A pokud máte po létě vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte
kadeřnickou provozovnu a můžete
si nechat ošetřit vlasy hloubkovým
zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás
těšit!
Jana Teplá, UOV

Šarm ve znamení první republiky
Tělocvična znojemské střední školy
na Přímětické se 5. dubna 2017 proměnila v prvorepublikový módní salón.
Konal se zde již osmý ročník prestižní
kadeřnicko-kosmetické soutěže s mezinárodní účastí. Tentokrát na téma
Lady 20. let. Mladí umělci přijeli nejen
z mnoha míst České republiky (Jihlava,
Znojmo, Šilheřovice, Vizovice, Lomnice, Břeclav), ale i ze zahraničí (Rakousko-Salzburg).
Soutěžící se utkali ve dvou kategoriích. Pro kosmetičky to bylo Dekorativní líčení. V určitém časovém limitu
museli zvládnout nalíčit vybranou
modelku a vycházet přitom ze zvoleného tématu. Vše v souladu s účesem
a kostýmem.
Účesová tvorba, to byl úkol pro
mladé kadeřníky. Ti museli na modelce vytvořit náročný účes, který opět
vystihoval zadané téma. Odborná po-

rota dohlížela na dodržování pravidel
a regulérnost celé soutěže. Hodnotila
se především originalita nápadů a celková kreativita.
Během celé soutěže probíhal pestrý doprovodný program. Vystoupení
tu měl pěvecký sbor při SOU a SOŠ
Přímětická, taneční skupina pod vedením Lenky Reichmanové či taneční studio M a M. Prezentovala se zde
i bojová umění a workout. K vidění byl
také bodypainting.
Za obor Kosmetička reprezentovaly
znojemskou Přímku Anežka Duchoňová ze čtvrtého ročníku, která v soutěži
vybojovala zlato, a Michaela Jandásková (druhý ročník), která obsadila místo
čtvrté.
V klání budoucích kadeřníků změřily své síly dívky druhého ročníku. Jana
Polášková získala bronz a Kristýna Procházková skončila jako osmá.

Studenti z Přímětické koncertovali ve Finsku
Čtyři studenti ze SOU a SOŠ
Přímětická Vladimír Doležal, Přemysl Illek, Markéta Rucká a Adéla
Kunčíková odcestovali v květnu
do Finska, aby se zúčastnili závěrečného setkání tříletého projektu
Erasmus+ financovaného z prostředků Evropské unie. Čtenářům
se znalostí anglického jazyka jistě
více napoví jeho název „Students
making an enterprise in real time“.
Před odjezdem do finského
městečka Huittinnen museli žáci
zpracovat zadané úkoly, ty pak
v partnerské škole prezentovali
studentům a pedagogům ostatních zúčastněných zemí (Bulharska, Finska, Itálie, Slovinska a Španělska).
Společnými silami připravili
podnikatelský plán fiktivní společnosti, která se zabývá organizací
různých společenských událos-

tí. Dalším z úkolů bylo natočení
videorozhovoru s osobností, jež
podniká v oblasti kultury. Naši
žáci měli hned jasno, koho osloví.
Kultura, Znojmo, založení divadla
v roce 2013. Ano, nejedná se nikoho jiného, než o paní Martinu Výhodovou, profesionální herečku,
zakladatelku Divadelního studia.
Díky její vstřícnosti vzniklo interview, které všechny posluchače
velmi zaujalo. Každé město se nemůže chlubit vlastním profesionálním divadlem!
Vzhledem k tomu, že celé setkání bylo zaměřeno na kulturu, závěr
celého projektu nemohl být jiný.
Studenti z každé země měli za úkol
připravit si pásmo písní, jež zazněly
na závěrečném galakoncertu. Naši
studenti předvedli krásné hudební
vystoupení, které bylo odměněno
velkým potleskem.

Domov není samozřejmost
Studenti třetího ročníku oboru
Sociální činnost ze znojemské Přímky
podpořili další zařízení zaměřené na
sociální oblast. Tentokrát padl los na
Domov pro matky a otce v tísni na
Hradišti.
„V rámci projektu Pomáháme
uměním, který jsme rozjeli se studenty
v loňském školním roce, jsme vytvořili
roční kalendář se sloganem Domov
není samozřejmost. Ten žáci nabízeli
za symbolický příspěvek při různých
akcích a také některým partnerům naší
školy. Podařilo se nám vybrat dva tisíce
korun. Ty jsme se rozhodli darovat
Domovu pro matky a otce v tísni
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Znojmo,“ popisuje projekt pedagožka
Mgr. Kateřina Kotoučová.
„Jsem rád, že jsem se mohl podílet
na této akci. Už v loňském školním
roce jsme pomohli prodejní výstavou
fotografií Dennímu stacionáři sv.
Damiána. Letos jsme vymysleli
kalendář pro Domov na Hradišti.
Tyto akce mají smysl, protože díky
nim můžeme pomoci potřebným. Do
nepříznivé situace se totiž může dostat
každý. Teprve ve vypjatých chvílích
si člověk uvědomí, že domov není
samozřejmost,“ říká student sociální
činnosti Jan Motáček.



mobil: 733 537 604

www.zoukar.cz

www.bidfood.cz

www.swm-motocykly.cz



Degustační sklep
Leska 69, Dobšice
otevírací doba
PO-PÁ: 9.00-11.30,
12.00-17.30
SO: 10.00-18.00
NE: dle dohody

U Klokana

Tahák z Přímky, šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Kotoučová, foto: archiv školy, náklad: 34.000 ks,
Znojmo 2017, vychází jednou ročně, sazba: Jana Voříšková, tisk: Tiskárna Kuchařovice
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