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ŘEMESLNÍČEK
Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace
Vážení rodiče a přátelé školy, žákyně a žáci,
vítáme Vás všechny ve škole v novém školním roce. Tak jako každý rok, i letos chceme pokračovat
ve vydávání informačního občasníku Řemeslníček - a věřím, že do jeho přípravy se letos zapojí i
sami žáci.
V Řemeslníčku najdete základní informace, především důležité kontakty a také kdy budou volna a
prázdniny, ...
Přeji Vám hezké čtení a věřím, že informace od Řemeslníčka Vám budou užitečné.
Ing. Jana Porvichová, Ph.D.
ředitelka školy

Organizace školního roku 2014/2015
Harmonogram školního roku 2014/2015 dle platné legislativy
termín

obsah

1. září 2014

zahájení školního roku

1. - 20. září 2014

maturitní zkoušky - opravný termín

1. - 30. září 2014

závěrečné zkoušky - opravný termín

27. - 29. říjen 2014

podzimní prázdniny

22. prosinec 2014 - 2. leden 2015

vánoční prázdniny

29. leden 2015

konec prvního pololetí - vydání vysvědčení

30. leden 2015

pololetní prázdniny

23. únor - 1. březen 2015

jarní prázdniny

2. - 3. duben 2015

velikonoční prázdniny

30. červen 2015

konec druhého pololetí - vydání vysvědčení

21. - 30. duben 2015

přijímací řízení

od 2. dubna 2015

praktická maturitní zkouška

2. - 15. května 2015

společná část maturitní zkoušky

16. května - 10. června 2015

profilová část maturitní zkoušky

20. května - 30. června 2015

závěrečné zkoušky

1. červenec - 31. srpen 2015

hlavní prázdniny

Novinka na Zlíchově
V úterý 15. června byl v nově
vybudované
části
vedle
strojovny
na
Zlíchově
instalován
CNC.
Instalaci
provedla firma Houfek za
asistence našich šikovných
pracovníků
údržby
pana
Mrázka, Čulíka a Koláře pod
vedením pana Dvořáka.
CNC ORION je v základním
provedení tříosé dřevoobráběcí
centrum s konzolovým nebo
rastrovým
stolem
a automatickou
výměnou
nástrojů, určené pro výrobu
nábytkových dílů, okenních
rámů, dveří, schodů, schodnic,
součástí interiérů apod. do
výšky obrobku 150 mm.
Stroj byl pořízen z finančních
prostředků OPPA.

*přihlášky k MZ - do 1. 12. 2014, do 25. 6. 2015

Plánované akce - výběr:
18. prosince 2014
hokejový turnaj školy
28. ledna 2015
maturitní ples
29. června 2015
fotbalový turnaj školy
termíny dalších akcí školy můžete najít na webových stránkách školy ve Výchovně vzdělávacím
programu
Předpokládaná ředitelská volna:
19. prosince 2014, 29. ledna 2015
uvedené termíny se mohou změnit podle aktuální situace
Předpokládané termíny třídních rodičovských schůzek:
13. listopadu 2014, 8. dubna 2015
................................................................................................................................................................

POZOR - DŮLEŽITÉ!!
Žáci, kteří mají diagnostikovánu některou ze specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie,
dyskalkulie apod., musí přinést platný posudek specializovaného pedagogickopsychologického pracoviště. Tento posudek odevzdejte třídnímu učiteli nebo přímo
SPECIÁLNÍ PEDAGOŽCE - MGR. SLANINOVÁ.
Pokud přinesete posudek s doporučeními odborníka do 30. 9., škola přizpůsobí podmínky
Vašeho vzdělávání podle doporučených opatření. Pokud tento posudek přinesete později,
může se stát, že již nebudeme schopni plně dodržet všechna doporučení odborníků.

Kurzy pro veřejnost

Letní tábor

Od října opět otevíráme pro širokou veřejnost
velmi úspěšné kurzy řezby, ručního
zpracování dřeva a zpracování kovů. Kurzy
povedou učitelé odborného výcviku v sobotu
1x za 14 dní od 9:00 hodin do 13:00 hodin.
Kurzy budou otevřeny při zájmu 6 a více osob
na skupinu.
S informacemi a přihláškami se obracejte na
pí Hejdukovou radka.hejdukova@ssuar.cz
nebo 606 081 818.

Holky a kluci, kteří jste měli zájem jet s námi na letní tábor a
bohužel
se nekonal z organizačních důvodů ze strany
provozovatele areálu, tak máme pro Vás dobrou zprávu!!!
Pojeďte s námi příští léto 2015.
Vše je ve fázi příprav, máme nádherný prostor se stany
s podsadou na kraji lesa u rybníku v překrásném Plzeňském
kraji. Takže pokud máte stále ještě chuť, nadšení a zájem
s námi strávit 10 dnů o příštích letních prázdninách, dejte včas
vědět pí Hejdukové – 606 081 818, počet táborníků je omezen.
Těšíme se na Vás.
.

SUSO
Nový pejsek
Po dlouhých letech a po
nemoci nás opustil věrný
kamarád Rex. Abychom
nebyli dlouho smutní,
ochranu
našeho
pracoviště na Zlíchově
převzal nový kamarád.
V měsíci dubnu bylo
škole darováno malé
černé
štěňátko
se
jménem Josh. Přesto, že
je hravý a přítulný, je
zapotřebí
dodržovat
návyky a určitá pravidla.
Prosíme studenty:
neprovokujte
psa,
respektujte
jeho
chování jako ochránce
areálu a nekrmte ho!!!

V loňském školním roce se naši dva studenti Bedřich Fíla a Rostislav Talacko
zúčastnili soutěže učňů stavebních oborů a získali nádherné 2. místo. Klukům
budeme držet palce a budeme jim přát, aby si z 18. ročníku, který se koná 16. – 19.
září 2014, přivezli další medaili.

Výdejna obědů Zlíchov
Všechny studenty a zaměstnance školy přivítáme v letošním školním roce v úplně
nové výdejně s kantýnou na Zlíchově. Na inovaci se podíleli učitelé odborného
výcviku, zaměstnanci údržby a provozu, kterým patří naše poděkování.
Oběd si budeme nově vybírat ze 3 nabídek. První polední menu bude možné si
objednat od úterý 2. 9. 2014.

Buchlovské kování
O prázdninách v měsíci červenci byly naši učitelé odborného výcviku pan Václav
Kadlec a Jan Hejnar pozváni spolkem Buchlovských kovářů na hrad Buchlov, kde
předvedli před zraky mnoha návštěvníků své kovářské umění. Učitelé si vybrali pro
tuto příležitost netradiční názornou ukázku zhotovení kovaného řetězu, který byl 1, 5
metru dlouhý. Řetěz se povedl a byl velmi kladně ohodnocen odbornou porotou i
návštěvníky. Pokud byste měli zájem si jej prohlédnout a také vidět další ukázky
tohoto řemesla, navšivte hradní muzeum hradu Buchlov. Učitelé dostali pozvánku
na další ročník, který by chtěli využít, s nabídkou účasti i se studenty. Pokud by
měli zájem studenti o příštích prázdninách, ti starší by se mohli aktivně zúčastnit.
Kovářští mistři Vás srdečně zvou na tradiční akci „Bečovské kování“ příští víkend
ve dnech 12. – 14. 9. 2014 na hradě Bečov nad Teplou.
20. 9. 2014 se koná „Svatopetrské kování“ na Petrském náměstí, Praha 1

Kouzelník, který rozdává úsměvy dětem
V řadách našich studentů se nachází velmi šikovný student Ondřej Soukup, který ve školních hodinách pracuje jako
Umělecký truhlář. V odpoledních hodinách se proměňuje v kouzelníka a iluzionistu, který dává dětem v nemocnici
Královské Vinohrady a Thomayerově nemocnici pocit štěstí a radosti. Je moc hezké se dozvědět, že mezi mladými
lidmi je někdo, kdo nežije jen pro sebe, ale zajímá ho život druhých. Ondřeji mockrát děkujeme a do dalších
kouzelnických let ti přejeme nespočet rozzářených tvářiček a uzdravených dětí.

Vážení rodiče,
podle § 214 a dalších zákona 89/2012 (nový občanský zákoník) musí být všechna občanská sdružení přeregistrována jako
spolky. Takovým spolkem by se měla stát i Rada rodičů. Při této příležitosti považujeme za vhodné pozměnit starý název
Rada rodičů SOUNT na Rada rodičů SŠUAŘ a mírně upravit stanovy. Návrh upravených osnov Vám nyní předkládáme.
Máte-li nějakou připomínku nebo doplnění, prosíme, pošlete nám ji na e-mailovou adresu rada.rodicu@ssuar.cz do konce
měsíce října 2014. Na třídních schůzkách v listopadu 2014 bychom měli společně odsouhlasit konečné znění stanov, aby
mohla být Rada rodičů dle zákona přeregistrována.
Návrh stanov Rady rodičů SŠUAŘ
I. Základní ustanovení
1. Rada rodičů SŠUAŘ, zapsaný spolek, je nástupnickou organizací Rady rodičů SOU nábytkářského a technického
(sídlo Na Výsluní 6, Praha 10, IČ 75066769).
2. Rada rodičů SŠUAŘ (dále jen „Rada“) je sdružení občanů nezávislé na politických stranách a hnutích. Rada je
ustavena při Střední škole umělecké a řemeslné. Sídlo Rady je v Praze 10, Na Výsluní 6.
3. Posláním Rady je podporovat činnost Střední školy umělecké a řemeslné (dále jen „školy“) nad rámec, který jí
poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat a propagovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi
rodiči žáků školy osvětovou a pedagogickou činností.
4. Rada je právním subjektem. Jejím jménem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Konkrétní záležitosti
může projednávat předsedou pověřený člen Rady, záležitosti hospodaření hospodář.
II. Činnost Rady
Ke splnění svého poslání Rada
 podporuje zájmovou činnost žáků školy finančně i odbornou pomocí
 podporuje talentované žáky školy při jejich účasti na odborných soutěžích, odborných a prezentačních akcích
 podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení
 provozuje hospodářskou činnosti související s posláním školy
III. Členství v Radě
1. Členství v Radě je dobrovolné a rozlišuje se na
 členství rodičů žáků školy


členství ostatních osob

2. Členem Rady se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami.
3. Rodiče nezletilých i zletilých žáků školy, zletilí žáci školy a ostatní osoby - zájemci o členství se stávají členy Rady na
jeden kalendářní rok, pokud uhradí Radě stanovený členský příspěvek. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení
příspěvku.
4. Členství v Radě zaniká
 vystoupením řádného člena na základě oznámení doručeného výboru Rady vyškrtnutím pro neplnění základních
povinností člena
 vyloučením pro závažné porušení stanov
 uplynutím doby, na niž byl stanoven členský příspěvek
IV. Práva člena Rady
1. Podílet se na činnosti Rady osobně nebo prostřednictvím svého dítěte - žáka školy, získávat tak výhody plynoucí
z členství (finanční podpora zájmových aktivit, kroužků, akcí, exkurzí a jiné mimovýukové a nadstandardní výukové
činnosti, využívání materiálních zdrojů, využívání sociálního fondu a další).
2. Být informován o činnosti a hospodaření Rady a o všech jejích aktivitách a činnostech ve prospěch žáků školy.
V. Povinnosti člena Rady
1. Dodržovat Stanovy Rady, plnit usnesení orgánů Rady a vykonávat svěřené funkce.
2. Řádně platit stanovené členské příspěvky.
VI. Orgány Rady

1. Nejvyšším orgánem Rady je shromáždění rodičů, které se schází nejméně jednou ročně. Shromáždění rodičů
rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Rady
 projednává vznik a zánik Rady


schvaluje stanovy a jejich změny



schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření Rady



projednává zprávu o činnosti Rady a jejího výboru



volí jedenkrát za dva roky výbor

2. Všichni členové Rady mají právo účastnit se shromáždění rodičů, právnické osoby zastupuje jeden delegát. Jednání
shromáždění rodičů je právoplatné při účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů.
3. Mimořádné jednání shromáždění rodičů svolává výbor Rady ze svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně 20 % členů.
4. Výbor řídí činnost v období mezi shromážděními rodičů. Výbor jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů
výboru. Usnesení jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou přítomných. Výbor se schází nejméně 1x za dva
měsíce s výjimkou hlavních školních prázdnin. Počet členů výboru stanoví shromáždění rodičů volbou zástupců
v jednotlivých třídách školy (obvykle 1 člen výboru ze třídy).
5. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou přímo vyhrazeny shromáždění rodičů, zejména
 zastupuje Radu navenek


volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře



spolupracuje s ředitelem školy a projednává s ním problematiku školy, aktivity žáků a školy financované nebo
spolufinancované z rozpočtu Rady a jejich finanční náročnost, materiální zabezpečení činnosti školy, informuje o
tom členy Rady



svolává shromáždění rodičů



hospodaří s majetkem Rady podle rozpočtu schváleného shromážděním rodičů, rozhoduje o nepodstatných změnách
rozpočtu (zvýšení položek v důsledku navýšených příjmů, přesuny mezi položkami)

VII. Majetek a hospodaření Rady
1. Rada může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sama hospodaří. V případě zániku Rady rozhoduje o
majetku závěrečné shromáždění rodičů.
2. Hospodaření Rady je realizováno vždy podle rozpočtu schváleného shromážděním rodičů. Hospodaření Rady realizuje
hospodář, kontroluje ho výbor. Odchylky a změny rozpočtu, projednané a schválené výborem, musí potvrdit následující
shromáždění rodičů.
3. Zdroje prostředků Rady jsou
 členské příspěvky


dary a odkazy



zisky z vlastního podnikání



příjmy z projektové činnosti



dotace organizací, obce, státu apod. a další

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015
Data, podpisy
.
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Bidelnica Petr Mgr.

Bidelnicová Věra

Bujok Petr

Burdová Jana

Čebiš Jakub Bc.

Čebišová Carm en Mgr.

Češková Jana

Čudová Oldřiška Mgr.

Čulík Zdeněk

Dvořák Pavel

Dvořáková Magdalena

Fišerová Iveta

Havlík Mikuláš

Hejduková Radka

Hejnar Jan

Horová Ivana Ing.

Janča Antonín

Jánská Daniela Ing.

Jirotová Jiřina

Juzová Karolina Bc.

Kadlec Karel

Kadlec Pavel Mgr.

Kadlec Václav

Kadrnožka Martin Bc.

Kicherer Pavel Bc.

Klán Zdeněk Bc., DiS.

Klim eš Jaroslav

Kočí Marek

Kohlíček Miloš

Kolář Tom áš

Kom árková Pavla Mgr.

274 027 096
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Beranová Jana Mgr.
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Belfín Polák Jiří
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e-mail : ssuar@ssuar.cz

pavla.komarkova@ssuar.cz

tomas.kolar@ssuar.cz

milos.kohlicek@ssuar.cz

marek.koci@ssuar.cz

jaroslav.klimes@ssuar.cz

zdenek.klan@ssuar.cz

pavel.kicherer@ssuar.cz

martin.kadrnozka@ssuar.cz

vaclav.kadlec@ssuar.cz

pavel.kadlec@ssuar.cz

karel.kadlec@ssuar.cz

karolina.juzova@ssuar.cz

jirina.jirotova@ssuar.cz

daniela.janska@ssuar.cz

antonin.janca@ssuar.cz

ivana.horova@ssuar.cz

jan.hejnar@ssuar.cz

radka.hejdukova@ssuar.cz

mikulas.havlik@ssuar.cz

iveta.fiserova@ssuar.cz

magdalena.dvorakova@ssuar.cz

pavel.dvorak@ssuar.cz

zdenek.culik@ssuar.cz

oldriska.cudova@ssuar.cz

jana.ceskova@ssuar.cz

carmen.cebisova@ssuar.cz

jakub.cebis@ssuar.cz

jana.burdova@ssuar.cz

petr.bujok@ssuar.cz

vera.bidelnicova@ssuar.cz

petr.bidelnica@ssuar.cz

jana.beranova@ssuar.cz

jiri.belfin@ssuar.cz

e-m ail

TELEFONNÍ SEZNAM ŠKOLY

učitelka
učitelka
refer. škol.jídelny
učitelka, ICT

Roubalová Martina
Slaninová Alena Mgr.
Spěváková Radka
Stöcklová Dagm ar Bc.

274 027 083
251 115 440
284 810 483

učitel
výdejce stravy
učitel
učitel
ZŘTV
učitel OV
učitelka
učitel
učitel OV
učitel OV

Věrtelář Milan RSDr.
Vocetková Dita
Vom očil Zdeněk Ing.
Vondruška Šim on Ing.
Voráčková Petra Ing.
Zadražil Marek Bc.
Zachařová Marcela PaedDr.

Zrno Josef

Zim m el Michal Bc.

Zelenka Radek Mgr.

274 027 088

učitel OV

Valachovič Miroslav

251 115 439

274 027 082

274 027 085

274 027 084

251 115 428

274 027 093

251 115 438

251 115 436

učitel OV

Turek František

284 810 483

251 115 437

251 115 429

274 027 096

učitel OV

učitel OV

ved. správy maj.

učitelka

274 027 085

274 027 086

274 027 090

27402 70 93

274 027 088

Troníček Pavel Bc.

Štor Petr Bc.

Štem bera Petr

Šándorová Michaela Mgr.

učitel

274 027 084

učitel

Racek Pavel Ing.

Stránský Petr Ing.

274 027 081

asistentka

Porvichová Pavlína Bc.

251 115 414

ředitelka

Porvichová Jana Ing. Ph.D.

251 115 421

284 810 483

251 115 420

251 115 411

251 115 430

274 027 096

251 115 446

251 115 431

ved. zásob.odd.

učitel OV

VUOV

pokl., podatelna

vedoucí údržby

učitelka, VP

učitel OV

učitel OV

274 027 083

27402 70 88

274 027 093

274 027 086

251 115 417

274 027 086

Piskovský Josef

Petříček Lukáš Bc.

Petrus Jan Bc.

Orlová Šárka

Mrázek Evžen

Morsteinová Jana Ing.

Mezera Josef

Macas Antonín Bc.

učitel

učitelka

Kum štová Daniela Bc.
Linhart Zdeněk Ing.

učitelka

Kulifajová Karolina Bc.

učitel

ZŘPV

Kostka Jiří Bc.
Kučerová Anna

učitelka

Konarská Barbora Bc.

601 381 791

606 081 849

606 081 848

606 081 847

606 081 846

724 863 052

724 758 286

606 081 845

606 081 844

606 081 843

606 081 842

72539 87 63

606 081 841

606 081 840

725 179 789

606 081 813

606 081 838

606 081 816

606 081 837

60155 65 13

606 081 815

606 081 835

601 556 512

724 884 143

602 210 179

724 758 293

606 081 802

606 081 836

606 081 831

606 081 830

606 081 828

606 081 825

606 081 824

606 081 805

725 144 312

606 081 829

606 081 835

606 081 801

josef.zrno@ssuar.cz

michal.zimmel@ssuar.cz

radek.zelenka@ssuar.cz

marcela.zacharova@ssuar.cz

marek.zadrazil@ssuar.cz

petra.vorackova@ssuar.cz

simon.vondruska@ssuar.cz

zdenek.vomocil@ssuar.cz

dita.vocetkova@ssuar.cz

milan.vertelar@ssuar.cz

miroslav.valachovic@ssuar.cz

frantisek.turek@ssuar.cz

pavel.tronicek@ssuar.cz

petr.stor@ssuar.cz

petr.stembera@ssuar.cz

michaela.sandorova@ssuar.cz

petr.stransky@ssuar.cz

dagmar.stocklova@ssuar.cz

radka.spevakova@ssuar.cz

alena.slaninova@suar.cz

martina.roubalova@ssuar.cz

pavel.racek@ssuar.cz

pavlina.porvichova@ssuar.cz

jana.porvichova@ssuar.cz

josef.piskovsky@ssuar.cz

lukas.petricek@ssuar.cz

jan.petrus@ssuar.cz

sarka.orlova@ssuar.cz

evzen.mrazek@ssuar.cz

jana.morsteinova@ssuar.cz

josef.mezera@ssuar.cz

antonin.macas@ssuar.cz

zdenek.linhart@ssuar.cz

daniela.kumstova@ssuar.cz

karolina.kulifajova@ssuar.cz

anna.kucerova@ssuar.cz

jiri.kostka@ssuar.cz

barbora.konarska@ssuar.cz

