Úvodní slovo ředitele školy
Vážení čtenáři,
opět se k vám po roce dostává náš Tahák z Přímky. Když jsme v roce 2009 náš časopis začali vydávat,
netušil jsem, že bude mít tolik pokračování. Ta přišla jen díky tomu, že máme stále o čem psát, že vás
můžeme informovat o spoustě aktivit, které naše škola realizuje. A že je stále o čem informovat, je
zásluhou celého školního týmu – žáků i zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických). Velmi si
jejich nápadů, aktivit a iniciativy vážím.
Pravidelně se snažíme naši výuku, chod školy i komunikaci s vámi osvěžovat novými trendy,
metodami a novinkami.
Novinkou letošního čísla Taháku z Přímky bude lepší možnost propojit klasické médium – noviny
a nové technologie – vaše chytré telefony. Pokud jste milovníci těchto IT novinek, dozvíte se díky nim
více, než se vešlo na stránky letošního čísla. Můžete si prohlížet videa, zhlédnout virtuální prohlídku
školy, proklikat se pozvánkami na různé akce nebo si přečíst zajímavé články na našem webu. Stačí
mít u sebe mobilní telefon a v něm tu správnou aplikaci pro čtení QR kódů. Věřím, že se vám naše nová
aplikace bude líbit a že i díky ní získáte další informace o naší škole.
Druhá novinka se týká praktické výuky, konkrétně deníků praxe. Jsme školou,
která pro zabezpečení praktické výuky žáků využívá zejména pracoviště reálných
firem sociálních partnerů. Těchto zařízení máme více než šedesát. V prostorách školy
zabezpečujeme odborný výcvik pro žáky oborů Kadeřník, Kosmetička a částečně pro
žáky oborů Kuchař – číšník a Truhlář. Uvědomujeme si, že na kvalitně zabezpečené
praxi závisí i hloubka odborných poznatků a dovedností žáků. Ve firmách se žákům
věnují především instruktoři odborného výcviku, kteří naplňují vzdělávací cíle
vycházející ze školních vzdělávacích programů. Pro snadnější komunikaci mezi
žákem, školou a pracovištěm odborného výcviku nebo odborné praxe jsme zvolili
Země úsměvů. Tak se prezentuje
tzv. deníky praxe. Ty provází žáky od nástupu do školy až po závěrečnou či maturitní
zkoušku. Dokumentují, co se žáci naučili, dávají možnost k jejich sebeprezentaci,
Thajské království. A právě úsměv
umožňují archivovat důležité dokumenty – certifikáty, diplomy, výstupy z různých
a zajímavosti
o této asijské
školení a v neposlední (možná v první) řadě
destinaci přivezla do Znojma
dávají zpětnou vazbu o tom, kam a jak se za
vzácná návštěva.
dobu studia zvoleného oboru žák posunul, co
25. září 2019 navštívila střední
se naučil, čeho dosáhnul. Absolventům deníky
zůstávají a mohou je využít při vstupu na trh
školu na Přímětické ulici její
práce.
excelence Ureerat Chareontohová,
Vážení čtenáři, chci věřit, že naše nelehké
thajská velvyslankyně v ČR. Spolu
úsilí při tvorbě tohoto časopisu má smysl.
s ní přijela i velvyslanecká rada,
Přeji vám klidné Vánoce a do nového roku
osobní kuchaři a překladatelka.
2020 hlavně pevné zdraví a také touhu chtít
pracovat se svobodou nabytou před třiceti lety.
Pro
studenty
oborů
Někdy se mi zdá, že příliš a rychle zapomínáme.
zaměřených na gastronomii

Thajská
velvyslankyně
vařila se studenty

Ámos pomáhá žákům
i učitelům
Chceme být moderní školou, ve které
dobře funguje spojení tradičních vyučovacích
metod a něčeho nového a zajímavého. Pro
zkvalitnění výuky a zároveň pro její oživení
o moderní média zakoupila škola dotykovou
nástěnku Ámos. Jde o chytrou nástěnku, která
přináší informace v elektronické podobě. Díky
systému Ámos Vision, který integruje školní
systémy jako Bakaláři nebo Škola online, mají
studenti aktuální rozvrhy, suplování nebo třeba
jídelníčky k dispozici na pár kliknutí. Informace
jsou snadno a rychle dostupné, a navíc
pomocí technologie, která je baví. Denně
se také na digitálních nástěnkách objevují
spoty zaměřené na osvětu a prevenci, které se
aktualizují každé dva týdny. Díky zajímavým
videím se žáci originální formou dozvědí, jak
poskytnout první pomoc, pečovat o své zdraví,
třídit odpad nebo jak pomoci šikanovanému
spolužákovi. To ale není všechno. Ámos umí
vyhledat dopravní spojení, zobrazí předpověď
počasí nebo studentům pomůže najít praxi či
stáž. Je to zkrátka moderní komunikační nástroj
pro žáky, zaměstnance školy i návštěvníky.

a cestovní ruch to byl ohromný
zážitek. Po přivítání vedením
školy následovala prezentace
a přednáška o Thajsku. Díky
jazykové vybavenosti žáků nebylo
téměř zapotřebí překladatelských
služeb. Angličtinou vládli přítomní
studenti bravurně.
V následné diskusi se dozvěděli
zajímavé informace o zvyklostech,
přírodě,
kulinářství
nebo
o náboženských slavnostech.
V další části programu si pak
společně s paní velvyslankyní
a jejím týmem uvařili tradiční
thajské smažené nudle pad
thai. Jeden z nejoblíbenějších
národních pokrmů Thajska všem
moc chutnal.

Libor Hanzal, ředitel školy
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Hodnocení stáže - Málaga,
Španělsko
Od 16. 5. do 15. 8. 2019 jsem se díky
evropskému projektu Erasmus+ zúčastnila
stáže ve španělské Málaze.
Stáž se mi velice líbila. Byla jsem ohromena,
jak přátelští a milí k nám lidé byli. Potěšilo
mě, kolik jsem se toho za takovou krátkou
dobu naučila. Ať už bych měla mluvit o práci
v kuchyni (např. s mořskými plody, rybami,
chobotnicemi, poznávání nových receptů
apod.) nebo o svých jazykových schopnostech.
Neřekla bych, že se mi přímo vylepšila
angličtina, ale spíše pociťuji, že jsem se naučila
hodně slovíček španělsky. Měla jsem také
příležitost vidět divoké delfíny na otevřeném
moři, opice na Gibraltaru nebo si prohlédnout
vedlejší městečko.
Stáž hodnotím velice pozitivně. Jsem ráda,
že jsem měla tuto příležitost. Je to zážitek
a zkušenost do konce života.
Silvie Sovová,
studentka oboru Hotelnictví a turismus

Nejlepší absolventi roku 2019
jsou z gastronomických oborů

V sobotu 19. října 2019 převzalo pět studentů
ze znojemské Přímky ocenění Hospodářské
komory ČR Nejlepší absolvent roku 2019.
V nemalé konkurenci toto osvědčení získali
čtyři absolventi oboru Kuchař-číšník (Eva
Kliková, Ondřej Dluhoš, Andrea Fialová
a Romana Hobzová) a jeden absolvent oboru
Hotelnictví a turismus (Natálie Dürmayerová).
Těší nás, že se jako škola podílíme na
výchově mladé generace, která se nebojí
pracovat rukama a díky své píli, znalostem
a dovednostem se dokáže vypracovat mezi
českou řemeslnou elitu.

V celostátní cukrářské soutěži uspěla
studentka ze znojemské Přímky
Ukaž, co umíš. To je název celostátní soutěže v cukrářských
dovednostech. Je určena studentům středních škol zaměřených
na gastronomii. Probíhá každoročně v rámci akce Gastroden.
Jejím pořadatelem je Hotelová škola Světlá a Střední odborná
škola řemesel Velké Meziříčí. Součástí bývá i podzimní výstava
ovoce a zeleniny a kulinářské přednášky nebo prezentace.
Letošní již čtyřicátý druhý ročník se uskutečnil 16. října 2019.
Téma soutěže cukrářů bylo „Přijela pouť“. Klání se skládalo ze
dvou částí pod názvy Perníkový svět a Zdobení perníku glazurou.
Součástí soutěže byla i prezentace sladkých výtvorů všech
účastníků.
Letos poprvé se zapojila do soutěže i střední škola na Přímětické ulici ve Znojmě. I když zde není přímo
obor Cukrář, jsou tu šikovní studenti oborů Kuchař-číšník nebo Hotelnictví a turismus. Pro některé je cukrařina
koníčkem. To předvedla v soutěži studentka třetího ročníku oboru Kuchař-číšník Natálie Semotamová. S přípravou
jí pomáhala a radila paní Jarmila Dřevojanová, učitelka odborných předmětů.
Natálie obstála ve velké konkurenci. Její perníkový kolotoč zaujal odbornou porotu natolik, že si domů dovezla
bronzovou medaili. Za krásné třetí místo jí blahopřejeme.

Adaptační kurzy
letos poprvé

V hlavní roli … ruce
Dotek. Podle některých příruček je dotek stav, kdy jsou dva objekty
v kontaktu. Člověk je tvor společenský a dotýkat se je jeho přirozeným
projevem. Pomocí doteku už malá miminka poznávají. Učí se. Ve stáří zase
díky zkušenostem můžeme dotekem učit druhé. Nikdo nedokáže být sám.
Každý jeden tvor kontakt potřebuje. Ne všichni ale mají stejnou možnost se
dotýkat a tím se třeba i dorozumívat. Často může ale dotýkání i pomáhat.
Pohladit. Stisknout. Říct beze slov. Vyléčit.
Sociální činnost je obor, který je plný doteků. Smyslem tohoto povolání je
být tu pro druhé. Pomáhat bez podmínek. Vcítit se. Aby se toto poslání ještě
více prohloubilo a naši studenti byli ještě více nápomocni, své odborné
znalosti mohou kromě zdravovědných předmětů rozšířit i o reflexní terapii
či znakový jazyk. Záleží už pouze na volbě žáků samotných, pro který
z těchto předmětů se rozhodnou a následující dva roky se mu budou
naplno věnovat. V žádném oboru nejde dělat nic polovičatě, ale tady to
platí dvojnásob.
Na počátku druhého ročníku, v době, kdy už se pro žáky studium stává více praktické, jelikož nesedí už jen ve škole a nezískávají pouze teoretické
poznatky, začínají studovat jeden z těchto předmětů.
Znakový jazyk neslyšících je jazyk vizuální. Základem jsou tvary, pohyby rukou, pozice těla a mimika. Je nejvíce uplatnitelný v zařízeních pro
sluchově postižené či různých stacionářích zaměřených na speciální vzdělávání. Studenti se naučí nejen základy „znakovky“, ale i prstovou abecedu
jednoruční či dvojruční. Po dokončení studia budou absolventi schopni komunikovat s neslyšící osobou.
Naopak reflexní terapii mohou uplatnit v podstatě v jakémkoli typu sociálního zařízení a nejen tam. Je to metoda, která je určena pro diagnostiku
a léčbu zablokované energie v odpovídající části těla. Provádí se na chodidlech i dlaních a využívat ji lze v každodenním životě.

Znojmo chutná – Jídlo je láZka
Maturitní projekt s tímto originálním názvem uspořádali studenti
čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Akce se uskutečnila 24.
10. 2019. Podíleli se na ní čtyři maturanti (Caha Josef, Holcová Tereza,
Polívková Dominika a Skybíková Veronika).
Projekt začal před budovou Znojemského městského pivovaru a. s.,
kde pozvané přítomné uvítala výše
jmenovaná děvčata. V pivovaru
bylo možno poznat výrobu
znojemského piva a následně
ochutnat některé produkty.
Po
prohlídce
pivovaru
následovala krátká přednáška
o historických památkách města
Znojma, a to znojemském hradu
a rotundě sv. Kateřiny. Z vyhlídky,
jež je přilehlá nádvoří hradu, mohli
přítomní poznávat krásy Znojma.
Poté je před budovou pivovaru
čekal turistický vláček, který je
odvezl městem ke kostelu sv.
Mikuláše a kapli sv. Václava. Proběhl
tu výklad o těchto památkách.
Pěšky
se
pokračovalo
ke
Karolininým sadům a vláčkem na náměstí TGM. Zde byla krátká přestávka
na přednášku o radniční a Vlkově věži. Hosté pak odjeli vláčkem ke škole
na Přímětické ulici.
V místní jídelně byla připravena tabule s podzimní tematikou. Studenti
hotelové školy sestavili menu o šesti chodech. Důraz kladli především na
sezónnost a použití místních surovin. Po slavnostní večeři následovala
káva, předání dárkových tašek pozvaným a ukončení akce. K celkovému
zdaru projektu přispělo pěkné teplé podzimní počasí a příjemná přátelská
atmosféra.

Zvyknout si na nové prostředí
střední školy je pro mnohé
absolventy
základních
škol
poměrně náročné. Proto jsme
počátkem září uspořádali pro
studenty prvních ročníků učebních
i studijních oborů adaptační
kurzy. Seznámili se spolu, poznali
své budoucí učitele i místa, kde
mohou vykonávat odbornou praxi.
Od kadeřnických a kosmetických
salónů přes autoservis, prodejny
a provozovny, hotely, úřady, domov
pro seniory, až na hrad a zámek.
Ohlasy na prémiový adapťák byly
pozitivní.
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Prodavačky opět úspěšné na
mezinárodní soutěži v Bratislavě
Návrat k tradicím. Pod tímto názvem se konal již 15.
ročník mezinárodní soutěže v odborných dovednostech
středoškoláků. Organizátorem byla SOŠ hotelových služieb
a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava. Ve dnech 15. – 17. 10.
2019 se zde utkali žáci z oborů Kuchař, Číšník, Cukrář, Barman,
Prodavač a Pracovník marketingu. Přijeli soutěžící ze šesti
evropských zemí (SR, ČR, Polsko, Gruzie, Chorvatsko Lotyšsko).
Znojmo reprezentovaly Michaela Jelínková a Klára Venská,
studentky prvního ročníku oboru Prodavač. Děvčata se
musela vypořádat se třemi úkoly. Nejprve to bylo dárkové
balení k životnímu jubileu padesátých narozenin tatínka.
Časový limit byl 40 minut. Dalším bodem byla nabídka
dne spojená s ochutnávkou nabízeného zboží. Vše opět ve
čtyřiceti minutách. Posledním soutěžním úkolem bylo vánoční
aranžmá předepsaných rozměrů určené k dekoraci prodejny.
Tentokrát v časovém limitu 60 minut.
Ve velmi silné mezinárodní konkurenci vybojovala Michaela
Jelínková stříbro a Klára Venská si odnesla bronz. Děvčata zde
ukázala, jak má vypadat práce profesionálního prodavače.

Staň se prodavačem!

O zakázky ze školní truhlářské dílny je velký zájem

Prodavač by měl být spolehlivou a přátelskou
osobností, týmovým hráčem se skvělými
komunikačními schopnostmi a počítačovou
gramotností. Musí být také schopen zodpovídat
dotazy zákazníkům a zvládat veškerou práci
spojenou se zbožím, jako je přejímka, kontrola,
skladování, markování.
V současné době je nezaměstnanost nejnižší
za posledních 19 let. Jak se řeší nedostatek
prodavačů s výučním listem? Velké řetězce lákají
mladé lidi na platy, příplatky i na zaměstnanecké
výhody. Nedostatek prodavačů v obchodech je
řešen prostřednictvím brigádníků nebo mnohde
i samoobslužnými pokladnami.
Nedostatek prodavačů zaznamenávají velké
řetězce jako Kaufland, Globus, Tesco. Stejně tak
se nedostatek prodavačů projevuje i v menších
obchodech se spotřebním zbožím, hračkami,
v lahůdkách, potravinách, dále u dekorativního
zboží či prádla. Kdo se stal prodavačem? Ten, kdo
nesehnal jinou práci. Ten, koho to skutečně baví.
Na první pohled je vidět vyučený a nevyučený
prodavač. Mnohdy nekvalifikovaní prodavači
odhánějí zákazníky a snižují tak tržby. Zvláště
ve specializovaných obchodech hraje vzdělání
velkou roli, čemuž odpovídá i nabízený plat.
Z toho jasně vyplývá, že odborná práce kvalitního
prodavače má budoucnost.
V současné době chybí na Znojemsku nejméně
11 prodavačů. To by mohlo být motivací třeba pro
současné deváťáky. Nevíš, jak se rozhodnout po
základní škole? Staň se tedy prodavačem!

Jedno z odborných pracovišť pro žáky tříletého učebního oboru Truhlář je přímo v budově
střední školy na Přímětické ulici. Kromě toho, že zde vychovávají budoucí řemeslníky,
poskytuje tato dílna služby pro veřejnost. Pod vedením učitele odborného výcviku pana
Romana Fendricha jsou chlapci schopni vyrobit jakýkoli nábytek. Vždy záleží na domluvě
s klientem. Spokojení zákazníci dokonce poslali škole děkovné dopisy.

Automechanici poznávali Evropu bez hranic
Navštívit blízké Rakousko, procvičit jazykovou vybavenost, poznat něco
nového, seznámit se s jinými zvyky, kulturním bohatstvím a získat další
zkušenosti v oboru. Tuto zajímavou možnost mohli v rámci programu
Erasmus+ využít žáci třetího ročníku oboru Automechanik z SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s.r.o. Maxmilian Jelen a Zdeněk Ryšavý strávili díky
vzdělávacímu programu Evropské unie tři týdny v dolnorakouské partnerské
škole LBS Eggengurg.
Max se Zdeňkem pracovali ve značkovém servisu Iveco, ubytováni byli na
internátě školy. Ve volném čase měli možnost prohlédnout si celou školu
i město Eggenburg. Navštívili také Vídeň a Krems. Pobyt se jim započte
jako odborná praxe a zapíše do Europassu. Každý den po práci se museli
také věnovat teoretické výuce. Procvičovali slovní zásobu, především se
učili nová slovíčka a fráze ze svého oboru. Psali si deník a postupně vytvářeli
elektronickou prezentaci z celého pobytu. Díky programu Erasmus+ tak
načerpali spoustu nových zkušeností a měli skvělé zážitky.

Spolupráce Přímky s Autodružstvem Znojmo
Poděkování za perfektně odvedenou práci
Dobrý den,
chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat celému týmu pod vedením pana
Fendricha za perfektně odvedenou práci a profesionální montáž u nás doma. Jsme se ženou
nadšeni, jak do detailu je práce odvedená. Celý tým měl příjemné vystupování, montáž
byla provedena ve velmi krátké době, a co bych chtěl obzvláště vypíchnout, je úklid po
provedené práci, což bohužel ještě není úplně u každého řemeslníka zvykem, a je dobře, že
jsou k tomu vaši učni vedeni. Děkujeme a určitě ještě máme nějaké plány pro příští školní
rok, tak se budeme těšit.
S pozdravem Luděk Rozehnal s chotí

Autodružstvo Znojmo je dlouholetým partnerem znojemské střední školy na Přímětické ulici. Položili jsme proto několik otázek předsedovi
družstva panu Františku Molíkovi.
1. Znojemská Přímka je již nějaký čas partnerem Autodružstva Znojmo, jak tuto
spolupráci hodnotíte?
Jsme rádi za všechny partnery naší společnosti a velmi si ceníme každé příležitosti s nimi
pracovat. Střední škola Přímětická je jedním z nejspolehlivějších partnerů a pro nás je obrovským
přínosem. Rádi se školou spolupracujeme a doufáme, že i ona s námi.
2. Žáci oboru Automechanik vykonávají ve Vaší firmě odbornou praxi. Jak byste zhodnotil
využití jejich teoretických znalostí v reálném pracovním prostředí?
Myslím, že je to vše o snaze a zájmu o daný obor, tím pádem je to individuální. Každý student,
co u nás vykonává praxi, se vrací pokaždé s dalšími novými zkušenostmi. Věřím, že pokud by žáci
po střední škole chtěli v oboru i nadále pokračovat, získají u nás všechny potřebné zkušenosti pro
dobrý start do nové práce.
3. Mohou pak následně absolventi oboru Automechanik najít uplatnění přímo v Autodružstvu, případně na jakých pracovních pozicích?
Samozřejmě, že u nás mohou hned po dokončení studia najít uplatnění nejen v oboru automechanik, ale i lakýrník, karosář nebo specialista
diagnostik. Po absolvování a úspěšném dokončení kursu v rámci Škoda ČR nebo Renault a Dacia z nich pak budou skuteční odborníci.
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Studentské firmy v letošním školním roce

Poukázky do kosmetické a kadeřnické provozovny jako ideální dárek

Bland green
Tento název znamená v překladu zelená směs. Studentská firma se zabývá výrobou veganské
směsi. Směs má originální chuť, dá se kombinovat s různými druhy pečiva. Je vyrobena z rajčat,
papriky, cibule, česneku, cukru, octa a dalších surovin.
BELIMA
Název je složen z počátečních slabik - bez, lípa, máta. Firma se zabývá výrobou přírodních
sirupů. Jde o 100% přírodní výrobek. Studenti svou nabídku rozšířili ještě o šípkový sirup.
DES PERLES
Znamená francouzsky perly (korálky). Studentská firma se zabývá výrobou náramků
z minerálních kamenů, v čemž vidí zástupci firmy svoji jedinečnost. Minerální kameny dodávají
různou energii - achát, růženín, láva a další. Studenti se také zabývají výrobou tašek s potiskem.
LOCO
Název této firmy zvolili studenti proto, že je krátký a lehce zapamatovatelný. V překladu ze
španělštiny toto slovo znamená „blázen“, za což se studenti někdy také považují. Firma se zabývá
potiskem triček z přírodní bio bavlny. Trička mají vlastní desing, kombinaci vyšívání a tisku.

V předvánočním času můžete opět potěšit vaše příbuzné a známé zakoupením některých z poukazů do kadeřnictví či na kosmetiku.
Jsou v hodnotě 200,- nebo 300,- Kč.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Co říkáte nabídce studentů? Mohou uspět na trhu?

Šarm 2019
Začátek měsíce dubna je časem, kdy
v naší škole tradičně probíhá kadeřnickokosmetická soutěž Šarm. Téma pro letošní
rok bylo Ledové snění. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, fantazijním líčení a účesové
tvorbě. Děvčata z Přímky si vedla opět skvěle.
Za obor Kosmetička získala druhé místo
Adéla Krupicová. Kadeřnickou vítězkou se
stala Martina Varajová, na třetí místo dosáhla
Gabriela Elisová.
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V kadeřnické provozovně nabízíme kvalitu za příznivou cenu
V letošním školním roce nabízí školní kadeřnická provozovna nové přípravky, které jsou určené k vytvoření dnes velmi oblíbeného ombré
a balayage.
Tyto přípravky jsou na olejové bázi, což se odráží v ochraně vlasů a péči o jejich kvalitu. Žáci oboru Kadeřník pracují se značkou Schwarzkopf
a Davines. Tím zároveň oslovujeme i zákazníky, kteří jsou více nakloněni přírodním produktům. Právě zmíněnou značku Davines, za kterou jsme byli
oceněni etiketou pro ochranu životního prostředí, nabízíme v podobě barvení, přelivů a stylingových přípravků.
Další službou nabízenou v naší provozovně je tzv. detoxikace vlasů neboli vnitřní očista vlasů od nežádoucích barev a látek, které jsou obsaženy
v nekvalitních výrobcích. Produkty určené k péči a úpravě vlasů obsahují velké množství látek, které vlas obalují, což vede následně k nekvalitnímu
obarvení nebo neproniknutí účinných látek např. ze šampónů do struktury vlasů.
Jako bonus k našim kadeřnickým službám nabízíme do konce školního roku pro všechny klienty akci v podobě masáže pokožky hlavy nebo
hloubkovou regeneraci při každém chemickém úkonu (barvení, odbarvování, melírování, preparace atd.).
Řídíme se heslem „Vlasy jsou korunou krásy“.
Na vaši návštěvu se těší tým mladých kreativních kadeřníků, a to vždy v lichém týdnu.
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Švestka Dušan
Dobšice

www.bidfood.cz

mobil: 733 537 604

Tahák z Přímky, šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Kotoučová, foto: archiv školy, náklad: 30.000 ks,
Znojmo 2019, vychází jednou ročně, sazba: Jana Voříšková, tisk: Tiskárna Kuchařovice
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www.zoukar.cz

