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Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace

Vážení rodiče a přátelé školy, žákyně a žáci,
řemeslníček k Vám opět přichází a to v čase podzimním a s mnoha dalšími informacemi,
co se kde událo, kde jsme se prezentovali a co nás čeká v nejbližších dnech.
Elektronická třídní kniha
Naše škola již druhým rokem používá elektronickou třídní knihu a tím i elektronickou žákovskou knížku.
Žáci dostali heslo, pomocí kterého se mohou přihlásit do své žákovské knížky, kde vidí nejen známky, ale
i aktuální rozvrh a suplování, zadané domácí úkoly a svou neomluvenou absenci. Rodiče svá hesla obdrží
na první třídní schůzce, aby měli přehled, jak se jejich dítěti u nás ve škole daří.

Veletrh řemesel na Karlově náměstí
Čeští řemeslníci mají zlaté ruce! O tom se na vlastní
oči mohli přesvědčit návštěvníci veletrhu řemesel,
který vznikl díky pražskému magistrátu na Karlově
náměstí ve dnech 4. a 5. října 2012.
Naše zastoupení na tomto veletrhu vyvolalo velký
ohlas a udělalo radost zejména těm nejmenším.
Nejenže si účastníci mohli vyzkoušet některý z našich
oborů, ale byli i při tom, kdy naše studentky Anna
Ryčková a Monika Švancárová vdechly život
loutkám při divadelním představení. Loutky naši žáci
sami vyrobili a vymysleli si i krátkou pohádku. Na
tomto veletrhu byla potvrzena obětavost a láska ke
své práci našich mistrů pana Kohlíčka, pana Bujoka a
pana Janči.

Soutěž SUSO
Naši studenti Jiří Havel a Matěj Sedmidubský
se s panem mistrem Markem Kočím zúčastnili
ve dnech 18. – 20. září 2012 soutěže učňů stavebních
oborů v oboru truhlář v rámci výstavy For Arch.
V úterý 18. 9. proběhla nejdříve soutěž znalostní
a žáci na to měli pouhou jednu hodinu, poté se
všichni přesunuli na pracoviště a vypukla soutěž
praktická. Zadáním bylo vyrobit zahradní stolek do
čtvrtka 20.9 do 14:30 hodin. V tomto dni v 16 hodin
bylo. velké vyhlášení. Naši žáci získali 5. místo z 10
škol, i tak jim patří velká poklona a díky za
prezentaci na této soutěži. Vždyť není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se!

Veletrh Holešovice
Naše škola se zúčastnila dne 4. -6. října 2012
veletrhu Památky 2012 na výstavišti v pražských
Holešovicích. Účast byla veliká po všechny tři dny,
velké poděkování patří panu mistrovi Danihelkovi a
jeho studentům. Návštěvníci si měli možnost
vyzkoušet u našeho stánku vydlabávat mističky
a někteří mezi sebou i závodili, kdo ji bude mít dřív
hotovou.
Velký zájem na tomto veletrhu byl ze strany
návštěvníků o zakázky renovačního charakteru,
což je pro naši školu i pro studenty velkým
přínosem.

Chanovice – Dny medu
Dne 6. října 2012 jsme se zúčastnili akce Dny medu ve
skanzenu v Chanovicích, kterou pořádalo Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech. Akce byla velice dobře zorganizována
a za naší školu se jí zúčastnili pan mistr Lukáš Petříček, Marek
Mandík ze 4UZD a Sára Červená z 3UZD. Studenti
návštěvníkům předváděli vyřezávání forem na perník, a to jak
klasických lidových, tak novodobých motivů, což sklidilo velký
obdiv kolemjdoucích. Na každý dotaz, a to i včetně
technologických postupů, dokázali vždy velice zajímavě
odpovědět. Návštěvníci měli možnost si řezbu do lipového
dřeva vyzkoušet a to neodmítla spousta dětí, ale i dospělých.
Děti byli odměněni dřevěnou píšťalkou, což rodiče moc
nerozveselilo, ale alespoň rodiče budou vědět, že to svoje dítko
mají.
Sympozium Zlatý řez
V těchto dnech, resp. 11. – 17. listopadu 2012 probíhá 4. ročník mezinárodního studentského řezbářského
sympozia Zlatý řez v budově hlavního města Prahy. Sympozia se účastní 6 škol ze 4 evropských zemí,
které budou celý týden předvádět řezbářské umění včetně naší školy. Dovolujeme si Vás pozvat na závěr
tohoto sympozia, a to na vernisáž výstavy
v sobotu 17. 11. 2012 v 9 hodin.
Všichni jste srdečně vítáni.
Přehlídka škol Kolín
Jako každoročně jsme se zúčastnili dne 15. - 16. října 2012 hojně
navštěvované přehlídky středních a vyšších odborných škol
pořádané Úřadem práce. Přehlídka se konala ve všech třech
patrech kulturního domu na Karlově náměstí v Kolíně. Jsme rádi,
že jako tradičně náš stánek, kde naší školu po celé dva dny vzorně
reprezentovali studenti 3. ročníku Richard Aim a Michal Kroupa
pod vedením pana mistra Kohlíčka, byl středem pozornosti
a mnozí návštěvníci neodolali a sami si vyzkoušeli dlabání dlátem
do lipového dřeva nebo jen obdivně pozorovali, jak z obyčejného
hranolu vznikají nádherné sošky. Máme radost, že někteří žáci
9. ročníků projevili již na této přehlídce předběžný zájem stát se
našimi budoucími studenty.

Kdy dostanu odměnu za produktivní činnost? Proč jsem ještě žádnou odměnu nedostal?
Text školního řádu (vychází z ustanovení školského zákona a souvisejících předpisů): Žákům náleží za
produktivní činnost odměna. Způsob výpočtu odměny se provádí podle vnitřní směrnice školy. Odměny žáků
se vyplácí v pokladně školy. Povinností učitele OV je výši odměny žákovi odůvodnit. Na pracovištích
fyzických nebo právnických osob stanovuje způsob a výši odměny příslušný vedoucí po projednání s učitelem
OV - den výplaty je shodný s výplatním termínem pro ostatní zaměstnance.
Odměna za produktivní činnost je stanovena ve výši 30 % z minimální mzdy. Je-li hodinová sazba minimální
mzdy 48,10 Kč, pak 30 % z této částky činí cca 14,50 Kč. Žák nekoná stále produktivní činnost - pracuje-li
na cvičných nebo kontrolních výrobcích, koná činnost výukovou, neproduktivní. Odměna se vyplácí žákům,
pokud pracují na zakázkách, a to podle jejich podílu na zpracování zakázky. Produktivní činnost obvykle
nevykonávají žáci v 1. ročníku - je to logické, vše se musí nejdříve naučit.
Žák může pracovat na zakázce, pokud má včas dokončené své cvičné a kontrolní práce - o tom rozhoduje
učitel odborného výcviku. Ten také určuje výši odměny žáka. Protože se obvykle jedná o malé částky, nejsou
odměny za produktivní činnost ve škole vypláceny každý měsíc, ale vždy za delší období, obvykle v prosinci
a v květnu.
Také na pracovištích firem nekoná žák stále produktivní činnost - o tom, zda konal produktivní činnost a
kolik hodin, rozhoduje instruktor. Ten také zaznamená počet hodin produktivní činnosti do výkazu práce
žáka. Po projednání s vedoucím učitelem odborného výcviku firma vyplatí přímo žákovi odměnu za
produktivní činnost, podle rozhodnutí vedoucího firmy může být tato částka vyšší než 14,50 Kč za hodinu,
ale také nemusí. Je faktem, že na pracovištích firem si šikovní žáci po zapracování mohou každý měsíc
"vydělat" velmi slušnou odměnu - řádově ve stovkách i tisících Kč.
Jestliže škola prodá výrobek, který vznikl jako cvičná či kontrolní práce, v ceně tohoto výrobku není
kalkulovaná produktivní činnost žáků, pouze hodnota materiálu a režijní přirážka (na vytápění, osvětlení,
opotřebení strojů a nářadí apod.). Proto žák za takovýto výrobek nemůže dostat zaplaceno. Jestliže škola
prodává výrobek, který byl zpracován jako zakázka, je v jeho ceně kalkulována produktivní činnost žáků - je
zde započítána částka, kterou by jako mzdu dostal kvalifikovaný truhlář, ovšem také s ohledem na to, jak
dlouho by tento kvalifikovaný truhlář zakázku zpracovával.

Ostrovec 2012 - sportovně-adaptační kurz
Na začátek září jsme jako každoročně připravili
pro nové žáky prvních ročníků sportovní a
seznamovací kurz v Ostrovci. Zúčastnilo se ho 86
žáků se svými třídními učiteli a učiteli odborného
výcviku. Hrál se fotbal, střílelo se z luku, hrála se
bojová hra a samozřejmě nechyběla seznamovací
hra a informační sezení, při kterých se studenti
seznamovali se školou, spolužáky, ale i s tím co je
čeká v průběhu studia, co je může potkat za
problémy, a se způsoby, jak je řešit. Na závěr
byly vyhlášeny výsledky soutěže tříd a vítězná
truhlářská třída 1T zapálila závěrečný táborák,
při kterém nechyběly kytary a bubínky, které
zpestřily náš program.
V areálu Ostrovec se konají každý rok letní
tábory, na které je možné se přihlásit
u pí Hamerské tel. 606 870 502 nebo
u pí Hejdukové tel. 606 081 818

Co nás čeká v nejbližší době:

Listopad
Velice rádi bychom Vás - studenty, Vaše rodiče, Vaše přátelé a zejména ty, které letos končí 9. třídu
pozvali na jednu z největších výstav v oblasti školství
a to na 17. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2012.
Tato prezentační výstava škol bude probíhat od čtvrtka 22. 11. do soboty 24. 11. v Kongresovém centru
Praha a my se této velkolepé události zúčastníme taktéž.
Jste všichni srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Prosinec
V zimním měsíci prosinci opět vyjedeme do skanzenu do Přerova nad Labem
na VÁNOCE V POLABÍ, kde budeme prezentovat naši školu uměleckými řemesly.
Doufáme, že nám vyjde počasí, a budeme se těšit na spoustu návštěvníků, kteří si také vyzkouší něco
z našich oborů.
-------------------2. -7. 12.2012
5. 12. 2012
20. 12. 2012

Pobyt studentů v Dánsku
Výlet do Drážďan
Hokejový turnaj

Vážení pedagogové, zaměstnanci školy, vážení rodiče a milí studenti,
jelikož toto byl poslední Řemeslníček v letošním roce, chtěli bychom Vám za tvůrce časopisu
popřát krásné Vánoce, bohatého Ježíška
a mnoho úspěchů v Novém roce 2013.
Pozor na úrazy na sněhu, kosti v krku, ať se můžeme v příštím
roce znovu setkat při společné práci ve škole i mimo ni.

